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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מוּתּ ִרין"
ָ
מסכת נדרים פרק ב' – "וְ ֵאלּוּ
 .1יג ,ב – יד ,א
ִמ ְׁשנָה
וְ ֵאלּ ּו מו ָּּת ִרין:
ָ
"חו ִ ּּלין ׁ ֶשאוֹ כַ ל ְלך",
שר ֲחזִ יר",
" ִ ּכ ְב ַ ׂ
" ַ ּכ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה",
" ְ ּכעוֹ רוֹ ת ְלבו ִּבין",
" ִ ּכנְ בֵ ילוֹ ת ו ְּט ֵריפוֹ ת",
שים",
" ִ ּכ ׁ ְש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
" ְ ּכ ַח ַ ּלת ַא ֲהרוֹ ן וְ כִ ְתרו ָּמתוֹ " –
מו ָּּתר.
ימא" ּ -פוֹ ְת ִחין לוֹ ּ ֶפ ַתח ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר,
ָהאוֹ ֵמר ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲ " :ה ֵרי ַא ְּת ָע ַלי ְ ּכ ִא ָּ
ׁ ֶשלּ א יָ ֵקל ׁ
ראשוֹ ְל ָכ ְך.

ְ ּג ָמ ָרא

ַט ְע ָמא דְּ ָא ַמר" :חו ִּּלין ׁ ֶשאוֹ כַ ל לְ ָך",
ָהא ָא ַמר" :לַ חו ִּּלין ׁ ֶשאוֹ כַ ל לְ ָך"ַ ,מ ׁ ְש ַמע :לֹא לְ חו ִּּלין לֶ ֱיהוֵ י ֶא ָּלא ָק ְר ָ ּבן.
ַמ ִ ּני ַמ ְתנִ ִיתין?
יד,א ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָ -הא לֵ ית לֵ ּיה ִמ ְּכלַ ל ^לָ או ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ֵהן!
ישא!
וְ ֶא ָּלא ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַ -היְ ינ ּו ֵר ׁ ָ
שר ֲחזִ יר"ּ ַ " ,כ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה" ,לְ ָהכִ י ָק ָת ֵני" :חו ִ ּּלין".
ַאיְ ֵידי דְּ ָק ָת ֵניּ ִ " :כ ְב ַ ׂ
ָרבִ ינָ א ָא ַמר:
שר ֲחזִ ירּ ַ ,כ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה".
ָהכִ י ָק ָת ֵני" :וְ ֵאלּ ּו מו ָּּת ִרין ְ ּכחו ִ ּּליןּ ִ ,כ ְב ַ ׂ
וְ ִאי לֹא ְּתנָא חו ִּּליןֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ א ָ ּב ֵעי ׁ ְש ֵאלָ ה?!
ו ִּמי ִא ָּיכא לְ ַא ּסו ֵּקי ַעל דַּ ְע ָּתא ָהכִ י?!
ימא" ּפוֹ ְת ִחין לוֹ ּ ֶפ ַתח ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר",
ָהא ִמדְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפאָ " :האוֹ ֵמר לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ " ֲה ֵרי ַא ְּת ָע ַלי ְ ּכ ִא ָּ
ישא לֹא ָ ּב ֲע ָיא ׁ ְש ֵאלָ ה!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ֵר ׁ ָ
ֶא ָּלא ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתא ,חו ִּּלין ִמ ֵּמילָ א נַ ְס ָ ּב ּה.
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ְק ָראִ " :א ׁיש ִּכי יִ דּ ֹר נֶ ֶדר לַ ה'" )במדבר ל ,ג( ַ -עד ׁ ֶש ּיִדּ וֹ ר ְ ּב ָדבָ ר ַה ּנָדוּר.
ִאי ָהכִ י,
ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ָדבָ ר ֶה ָאסוּר ִנַמי,
דְּ ָהא ְּכ ִתיב" :לֶ ְאסֹר ִא ָּסר ַעל נַ ְפ ׁשוֹ "!
"לֶ ְאסֹר ִא ָּסר" ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַתנְ יָא:
יסר ָה ָאמוּר ַ ּב ּתוֹ ָרה?
" ֵאיזֶ ה ּו ִא ָּ
שר וְ ׁ ֶשלּ א ֶא ׁ ְש ֶּתה יַ יִ ןּ ְ :כיוֹ ם ׁ ֶש ֵּמת בּ וֹ ָא ִביו",
] ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִ י ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ָ ּב ָ ׂ
" ְ ּכיוֹ ם ׁ ֶש ֵּמת בּ וֹ ַרבּ וֹ ",
" ְ ּכיוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱה ַרג בּ וֹ ְ ּג ַד ְליָ ה ֶ ּבן ֲא ִח ָיקם",
יתי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְ ּבחו ְּר ָ ּבנָ ּה".[".
" ְ ּכיוֹ ם ׁ ֶש ָר ִא ִ

רש"י
מתני'
ואלו מותרין .דלא חשיבי נדר:
האומר חולין שאני אוכל לך או
כבשר חזיר שאוכל לך או
כעבודת כוכבים כו':
כחלת אהרן וכתרומתו מותר.
לאכול עמו דכל הני לאו דבר
הנדור הן אלא דבר האסור
דממילא מיתסרי בלא נדר ואין
נודרים בדבר האסור:
גמ'
אי רבי מאיר והא לית ליה
מכלל לאו אתה שומע הן.
והיכא דאמר לחולין לא אמרינן
דמשמע אלא לקרבן דהיינו הן
מכלל לאו:
אלא רבי יהודיה היא .דאית
ליה מכלל לאו הן:
היינו רישא .כלומר כבר תנינא
בפירקין דלעיל )דף י (:לחולין
שאוכל לך לא כשר וכו'
ומוקמינן לה כרבי יהודה ומאי
קא משמע לן הכא אלא ודאי
לא איצטריך הכא חולין אלא
איידי דבעא למיתני כבשר חזיר
כעבודת כוכבים תנא נמי חולין:
רבינא אומר .הא דקתני חולין
לאו דאמר חולין שאוכל אלא
הכי קתני אלו מותרין כחולין
האומר כבשר חזיר כעבודת
כוכבים כו':
ואי לא תנא חולין .דמשמע
מותר כחולין הוא הוה אמינא
בעי שאלה לחכם היכא דאמר
כבשר חזיר או כעבודת כוכבים
בעי למישאל אי הוה נדר אי לא
ולהכי תנא חולין למימר דחולין
גמורין נינהו דלא בעי שאלה:
ומי איכא לאסוקי אדעתא.
דבעי שאלה היכא דנדר כהאי
גוונא אי לא תני נמי חולין:
והא מדקתני סיפא האומר
לאשתו הרי את אסורה כאימא.
אע''ג דנדר בדבר האסור דלא
הוי נדר :פותחין לו פתח
ממקום אחר .לנודר זה לחרטה
שצריך לבא לפני חכם ואין
פותחין לו לומר הואיל ונדרת
בדבר האסור לא כלום נדרת
אלא מפתח אחר מראין לו
ההיתר כדי שלא יקל את ראשו
לכך כלומר להכי מצרכינן ליה
שאלה ופותחין לו פתח ממקום
אחר כדי שלא יהא קל בעיניו
לידור בכך להזכיר אמו לגנאי
ומדקתני בהא סיפא דצריך
שאלה מכלל דרישא דלא קתני
לא צריך שאלה ואפילו אי לא
אמר חולין לא מצרכינן ליה
שאלה :אלא חולין ממילא
נסבה .כדי נסבה:
דהא כתב גמי לאסור איסר.
ונימא נמי עד שידור בדבר
האסור:
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 .2יד ,א
ימא" ]ּ -פוֹ ְת ִחין לוֹ ּ ֶפ ַתח ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר,
" ָהאוֹ ֵמר לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲ " :ה ֵרי ַא ְּת ְ ּכ ִא ָּ
ֹאשוֹ ְל ָכ ְך"[.
ׁ ֶשלּ א יָ ֵקל ר ׁ
ו ְּר ִמי ְנה ּו:
שר ֲאחוֹ ִתי"ּ ְ " ,כ ָע ְר ָלה"ּ ְ " ,כ ִכ ְל ֵאי ַה ֶ ּכ ֶרם" –
ימא"ּ ִ " ,כ ְב ַ ׂ
"" ֲה ֵרי ַא ְּת ָע ַלי ִ ּכ ְב ַ ׂ
שר ִא ָּ
לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם"!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם" ִ -מדְּ אוֹ ַר ְי ָיתא,
וְ צָ ִר ְיך ׁ ְש ֵאלָ ה ִ -מדְּ ַר ָ ּבנַן.
ָרבָ א ָא ַמר:
ָהא ּ ְ -ב ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים,
ָהא ּ ְ -ב ַעם ָה ָא ֶרץ.
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ַהנּוֹ ֵדר ַ ּב ּתוֹ ָרה  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם",
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
וְ צָ ִר ְיך ׁ ְש ֵאלָ ה לְ ָחכָ ם.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְ
וְ ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ֵאינוֹ צָ ִריך ׁ ְש ֵאלָ ה.

רש"י
לא אמר כלום .אלמא אפילו
שאלה לא בעי:
לא אמר כלום מדיאורייתא.
הואיל דנדר בדבר האסור ומ''מ
צריך שאלה כדי שלא יקל את
ראשו בכך:
תלמיד חכם .לא בעי שאלה
דאקרי בעלמא היא דאירע לו
ולא יקל את ראשו בכך ומתני'
מיירי בעם הארץ דאי אמרת
אפילו שאלה לא בעי יקל את
ראשו להיות נודר כך:
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 .3יד ,ב
יד,ב ַּת ְנ ָיא:
" ַהנּוֹ ֵדר ַ ּב ּתוֹ ָרה  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
ימין.
ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּב ּה  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
ּ
ימין".
ָ ּב ּה ו ְּב ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּב ּה  -דְּ ָב ָריו ַק ָי ִ
ימין",
ָק ָת ֵניּ ְ " :ב ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּב ּה  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
" ָ ּב ּה ו ְּב ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּב ּה"  -צָ ִר ְיך לְ ֵמ ַימר?!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ְיתא ַא ַא ְר ָעא,
ָהא  -דְּ ַמ ְח ָּתא אוֹ ַרי ָ
ָהא  -דְּ נ ֵָקיט לָ ּה ִ ּב ֵיד ּיה.
ַמ ְח ָּתא ַעל ַא ְר ָעא  -דַּ ְע ֵּת ּיה ַא ְ ּגוִ ילֵ י,
נָ ַקט לָ ּה ִ ּב ֵיד ּיה  -דַּ ְע ֵּת ּיה ַעל ָה ַאזְ ָּכרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ּה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ ַמ ְח ָּתא ַעל ַא ְר ָעא,
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ַמ ְח ָּתא ַעל ַא ְר ָעאֵּ ,כיוָ ן דְּ ָא ַמרּ ְ " :ב ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּב ּה" ְמ ַה ֵ ּני.
וְ "זוֹ וְ ֵאין צָ ִר ְיך לוֹ ַמר זוֹ " ָק ָת ֵני.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
כּ ו ָּּל ּה ְמצִ ָיע ָתא נ ִַמי ,דְּ נָ ֵקיט לֵ ּיה ִ ּב ֵיד ּיה,
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ֵּכיוָ ן דְּ נָ ֵקיט לֵ ּיה ִ ּב ֵיד ּיהַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָא ַמר ֶא ָּלא " ָ ּב ּה"ְּ ,כ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :ב ַמה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ָ ּב ּה" דָּ ֵמי.

רש"י
הנודר בתורה .שאוכל לך לא
אמר כלום:
אי מחתא ספר תורה אארעא.
ואמר במה שכתוב בה:
דעתיה אגוילי .דכשנדר לא נדר
אלא בגוילין שכתוב בהן התורה
דכיון שהיה רואה אותה מונחת
על הארץ סבר הואיל ומונחת על
הארץ ודאי אין כתוב בה ולא
נדר אלא בגוילין ולא אמר כלום
אבל אי אמר בה ובמה שכתוב
בתוכה אפילו אי מחתא אארעא
מוכחא מילתא דודאי שבועה
גמורה עשה ודבריו קיימין אע''ג
דמחתא אארעא דלהכי אמר בה
ובמה שכתוב בה:
אבל אי מנקיט ליה בידיה
אפילו אמר במה שכתוב בה
דבריו קיימין ובהכי מיירי הא
דקתני במה שכתוב בה דבריו
קיימין דכיון דמנקיט ליה
בידיה בכבוד ורואה ויודע מה
שבתוכה כי אמר במה שכתוב
בה דבריו קיימין דשבועה
גמורה חשיבא וכ''ש כי אמר בה
ובמה שכתוב בה :תרוייהו
מיירי בדנקיט לה בידיה ואהכי
תנא בה ובמה שכתוב בה דהא
קמ''ל דכיון דנקיט לה בידיה .
דיודע שהיא כתובה אי אמר בה
גרידא כמאן דאמר במה שכתוב
בה דמי ודבריו קיימין:
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 .4יד ,ב – טו ,ב
ִמ ְׁשנָה

"קוֹ נָ ם ׁ ֶש ֲאנִ י יָ ׁ ֵשן"ֶ ׁ " ,ש ֲאנִ י ְמ ַד ֵ ּבר"ֶ ׁ " ,ש ֲאנִ י ְמ ַה ֵ ּל ְך",
ָהאוֹ ֵמר ְל ִא ׁ ּ ָשה" :קוֹ נָ ם ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ֵש ְך" –
ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּב"ל ֹא יָ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג(.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְּית ַמר:
ישן לְ ָמ ָחר",
"קוֹ נָם ֵעינַי ְ ּב ׁ ֵשינָ ה ַה ּיוֹ ם ִאם ִא ׁ ַ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַאל י ׁ ִַשן ַה ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ָּמא ִי ׁ ַשן לְ ָמ ָחר.
וְ ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ישינַן ׁ ֶש ָּמא ִי ׁ ַשן לְ ָמ ָחר.
יִ ׁ ַשן ַה ּיוֹ ם ,וְ לָ א ָח ְי ׁ ִ
וּמוֹ ֶדה ַרב יְהו ָּדה:
ישן ַה ּיוֹ ם" ֶ ׁ -שי ׁ ִַשן ַה ּיוֹ ם.
ְ ּבאוֹ ֵמר" :קוֹ נָם ֵעי ַני ְ ּב ׁ ֵשינָה לְ ָמ ָחר ִאם ִא ׁ ַ
טו,א ִּכי לֹא ִמזְ דַּ ֵהיר ּ ִ -ב ְת ָנ ָאה,
ֲאבָ ל ְ ּב ִא ּיסו ָּרא ִ -מזְ דַּ ַהר.
ְּתנַן:
""קוֹ נָ ם ׁ ֶש ֲאנִ י יָ ׁ ֵשן"ֶ ׁ " ,ש ֲאנִ י ְמ ַה ֵ ּל ְך"ֶ ׁ " ,ש ֲאנִ י ְמ ַד ֵ ּבר",
] ָהאוֹ ֵמר לְ ִא ׁ ּ ָשה" :קוֹ נָ ם ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ֵש ְך" –
ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּב"ל ֹא יָ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג("[.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימאִּ :כ ְד ָק ָתנֵ י ֶ ׁ " -ש ֲאנִ י יָ ׁ ֵשן" ִמי ָהוֵ י ִנ ְד ָרא?!
וְ ָה ְתנַן" :חוֹ ֶמר ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת,
ׁ ֶש ַה ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת ָחלוֹ ת ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַמ ָּמ ׁש ,וְ ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ָּמ ׁש,
ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים" ,וְ ׁ ֵשינָה דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ָּמ ׁש הוּא!
ֶא ָּלא ,דְּ ָא ַמר" :קוֹ נָ ם ֵעינַ י ְ ּב ׁ ֵשינָה".
וְ ִאי דְּ לֹא י ֵָהיב ׁ ִשיעו ָּראִ ,מי ׁ ָשבְ ִקינַן לֵ ּיה ַעד דְּ ָעבַ ר ִא ּיסוּר " ַ ּבל יָ ֵחל"?!
ישן ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים" ַ -מלְ ִקין אוֹ תוֹ וְ יָ ׁ ֵשן לְ ַאלְ ַּתר!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א ִא ׁ ַ
ישן ַה ּיוֹ ם".
ֶא ָּלא ,דְּ ָא ַמר" :קוֹ נָ ם ֵעינַ י ְ ּב ׁ ֵשינָה לְ ָמ ָחר ִאם ִא ׁ ַ
ָהא ָא ְמ ַר ְּת ָּכל ְ ּב ִא ּסו ֵּר ּיהִ ,מזְ דַּ ַהר!
ישן לְ ָמ ָחר".
ֶא ָּלאְ ּ ,פ ׁ ִש ָיטא דְּ ָא ַמר" :קוֹ נָם ֵעינַי ְ ּב ׁ ֵשינָ ה ַה ּיוֹ ם ִאם ִא ׁ ַ
וְ ִאי לָ א נָ ֵיים ַה ּיוֹ םִּ ,כי נָ ֵיים לְ ָמ ָחר ַמאי " ַ ּבל יָ ֵחל דְּ ָברוֹ " ִא ָּיכא?
ֶא ָּלא לָ או ִ ּב ְד ָניֵ ים.
ַאלְ ָמאִ :א ֵית ּיה דְּ ָניֵ ים.
ו ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַרב יְ הו ָּדה!
ִּכי ָק ָת ֵני ,דְּ ִאי נָ ֵיים.
ָרבִ ינָ א ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ִּכ ְד ָק ָת ֵני,
ו ַּמאי " ַ ּבל יָ ֵחל"? ִמדְּ ַר ָ ּבנַן.
ו ִּמי ִא ָּיכא " ַ ּבל יָ ֵחל" ִמדְּ ַר ָ ּבנַן?
ִאין,
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
"דְּ ָב ִרים ַה ּמו ָּּת ִרין וַ ֲא ֵח ִרים נָ ֲהג ּו ָ ּב ֶהן ִא ּ
יסוּר,
יהם,
ִאי ַא ָּתה ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּת ָירן ִ ּב ְפנֵ ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יָ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג(".

רש"י
מתני'
קונם שאני ישן שאגי מהלך .האומר
יאסר עלי כקרבן אם אני ישן או אני
מהלך והכי גרסינן גבי נדר בל יחל
וגבי שבועה אסור משום דהאי לא
יחל דנדר מוקי לה בגמרא דמדרבנן
הוא ודשבועה הוי איסור דאורייתא:
גמ'
קונם עיני בשינה היום אם אני
אישן למחר .מה שאני ישן היום יהא
עלי בקונם על מנת אם אישן למחר
דאם ישן הוא למחר לוקה על מה
שישן אתמול:
אל ישן היום .דשמא יישן מיד למחר
ולא מיקיים תנאיה ונמצא עובר בבל
יחל על מה שישן אתמול:
ורב נחמן אומר יישן היום ולא
חיישי' שמא יישן למחר .דלמחר
מיזהיר זהיר שלא יישן כדי שלא
ילקה על מה שישן אתמול:
כי לא מיזדהר בתנאיה .דכיון דיום
של מחר הוי תנאיה ליום אתמול
כגון דאמר קונם עיני בשינה היום
אם אישן למחר הוי אותו היום
דלמחר תנאי לאותו היום דאתמול
דאם יישן למחר הוי לקי מאותו
שינה דאתמול ואם לא יישן לא לקי
משום הכי אמרינן דלא יישן היום
דשמא כי אתי למחר לא מיזדהר
בתנאי ונמצא עובר בבל יחל:
אבל באיסורא .דאמר קונם עיני
בשינה מחר אם אישן היום דאותו
יום של מחר נטוי לאיסורא ודאי
מיזהר זהיר ביה דאי לא מקיים
תנאי שישן באותו היום ודאי כי אתי
למחר לא הוי ישן דהא איתסר בנדר:
אילימא כדקתני שאני ישן מי הוי
נדר .הא שינה דבר שאין בו ממש
הוא:
אלא דקאמר קונם עיני בשינה .ועין
שנדר בו יש בו ממש:
ואי דלא יהיב שיעורא .עד כמה זמן
אינו ישן:
מי שבקינן ליה .הא עבר ודאי
באיסור לא יחל דלא מצי למיקם
בנפשיה דלא יישן:
והאמר ר' יוחנן וכו' .לאלתר מלקין
אותו שיישן הואיל דנדר בדבר שאין
יכול לעמוד בו:
ואי לא ניים היום כי ניים למחר
מאי איסור בל יחל איכא .דקתני
אסור והרי לא ישן אתמול כלום:
אלא בדניים .אתמול דהכי מיירי
מתניתין אם יישן היום ויישן למחר
אסור:
אלמא אית ליה דניים .אלמא
דשבקינן ליה לישן היום ולא חיישינן
שמא יישן למחר ותיובתא דרב
יהודה :אמר לך רב יהודה הכי קתני
מתני' קונם שאני בשינה היום אם
אישן למחר דאסור כי ניים למחר
דאי ניים מאתמול דיעבד אבל
לכתחילה אין מניחין אותו לישן
היום דחיישינן שמא יישן למחר:
לעולם כדקתני .שאיני ישן והאי
דקאמר והא שינה דבר שאין בו ממש
וליכא בל יחל ודאי מדאורייתא
ליכא בל יחל ומאי בל יחל איכא
דקתני מתניתין דאסור מדרבנן:
ומי אכא בל יחל מדרבנן .דמלקין
ליה מדרבנן:
אי אתה רשאי לנהוג בהן היתר
לפניהם .לבטל מנהגם דעובר משום
בל יחל ומן התורה אינו בבל יחל
אלא מדרבנן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ְּתנַן:
" ׁ ֶש ַא ְּת נֶ ֱהנֵ ית ִלי ַעד ַה ּ ֶפ ַסח ִאם ֵּת ְל ִכי ְלבֵ ית ָאבִ ְ
יך ַעד ֶה ָחג,
ָה ְלכָ ה ִל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַסח ֲ -אסו ָּרה ַ ּב ֲהנָ ָאתוֹ ַעד ַה ּ ֶפ ַסח" )נדרים נז,(.
" ָה ְלכָ ה ִל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַסח" ֲ -אסו ָּרה,
לֹא ָהלְ כָ ה  -לֹא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ָהלְ כָ ה לִ פְ ֵני ַה ּ ֶפ ַסח ֲאסו ָּרה ,וְ לוֹ ָקה.
לֹא ָהלְ כָ ה ֲ -אסו ָּרה ְ ּב ָעלְ ָמא.
ֵא ָימא ֵס ָיפאַ " :א ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ּ ְ -ב" ַ ּבל יָ ֵחל דְּ ָברוֹ "".
וְ ִאי דְּ לֹא ִא ְית ַה ֵ ּני לִ פְ נֵ י ַה ּ ֶפ ַסחִ ,מי ִא ָּיכא " ַ ּבל יָ ֵחל"?! ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ ִא ְית ַה ֵ ּני.
ַאלְ ָמא ִמ ְית ַה ֵ ּני.
טו,ב ו ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַרב יְ הו ָּדה!
ִּכי ָק ָת ֵני :דְּ ִאי ִא ְית ַה ֵ ּני ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּב"בַ ל יָ ֵחל דְּ ָברוֹ ".
ְּתנַן:
" ׁ ֶש ַא ְּת נֶ ֱהנֵ ית ִלי ַעד ֶה ָחג ִאם ֵּת ְל ִכי ְל ֵבית ָא ִב ְ
יך ַעד ַה ּ ֶפ ַסח,
ָה ְלכָ ה ִל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַסח ֲ -אסו ָּרה ַ ּב ֲהנָ ָאתוֹ ַעד ֶה ָחג,
יל ְך ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח" )נדרים נז.(:
וּמו ֶּּת ֶרת ֵל ֵ
ָהלְ כָ ה ֲ -אסו ָּרה,
לֹא ָהלְ כָ ה  -לֹא!
ָא ַמר ָרבָ א:
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲאפִ ילּ ּו לֹא ָהלְ כָ ה ֲאסו ָּרה,
ָהלְ כָ ה ֲ -אסו ָּרה וְ לוֹ ָקה,
לֹא ָהלְ כָ ה ֲ -אסו ָּרה ְ ּב ָעלְ ָמא.
ֵמ ִיתיבֵ י:
ְ
" ִ ּכ ָ ּכר זוֹ ָע ַלי ַה ּיוֹ ם ִאם ֵא ֵלך ְל ָמקוֹ ם ְּפלוֹ נִ י ְל ָמ ָחר,
ָא ַכל ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּב" ַבל יֵ ֵל ְך""!
ִמי ָק ָת ֵני' :אוֹ כֵ ל'? " ָאכַ ל" ָק ָתנֵ י,
דְּ כִ י ָאכַ ל – " ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּב" ַבל יֵ ֵל ְך"".
" ָה ַל ְך ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּב" ַבל יָ ֵחל דְּ ָברוֹ "".
ְמ ַה ֵּל ְך – לֹא!
וְ ַק ׁ ְש ָיא לְ ַרב יְ הו ָּדה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב יְהו ָּדה:
ְ
הוּא ַהדִּ ין דְּ לִ ְית ֵני ' ְמ ַה ֵּלך',
ישאָ " :א ַכל" דְּ לָ א ִמ ְית ֵני לֵ ּיה 'אוֹ כֵ ל',
ַאיְ ֵידי דְּ ָק ָת ֵני ֵר ׁ ָ
ָּת ֵני ֵסיפָ אָ " :ה ַל ְך".

קונם שאת נהנית לי עד הפסח אם
תלכי לבית אביך מכאן עדי החג .בפ'
הנודר מן הירק כגון דקאי באדר ואמר
קונם תהא הנאתי עליך מאכל ומשקה
עד הפסח אם תלכי לבית אביך מכאן
עד החג עד סוכות:
אם הלכה .לבות אביה קודם הפסח
אסורה להנות ממנו קודם הפסח כמו
שנדר:
הא אם לא הלכה .לפני הפסח אינה
אסורה עד הפסח ולא חיישינן שמא
תלך לאחר הפסח ונמצאת למפרע
נהנית באיסור וקשה לרב יהודה דאמר
אל יישן היום שמא יישן למחר דאם
איתא לדרב יהודה הוה אסר לה מתני'
עד הפסח אפי' אם לא הלכה עד הפסח
דחיישינן שמא תלך לאחר הפסח
ונמצאת נהנית ממנו באיסורא:
אמר ר' אבא .תריץ הכי למתניתין
הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו
ולוקה דעוברת על בל יחל ואם לא
הלכה לפני הפסח ואפילו הכי אסורה
בהנאתו עד הפסח איסורא בעלמא
דחיישינן שמא תלך לאחר הפסח
ונמצאת נהנית למפרע באיסורא:
הלכה .חייבת מלקות דהא עברה :הכי
מסקנא דמתני' הלכה לאחר הפסח
עוברת משום בל יחל :ומקשינן מינה
ואי דלא איתהני לפני הפסח מי איכא
בל יחל:
אלא לאו פשיטא דאיתהני .לפני
הפסח וסברה לא אלך אחר הפסח
והלכה לאחר הפסח:
ותיובתא דרב יהודה .דאמר אל יישן
היום שמא יישן למחר דהא חזינן הכא
דשבקינן לה ליהנות לפני הפסח
דבתנאה כמי מזדהר . :אמר לך רב
יהודה לעולם אימא לך אל יישן היום
שמא יישן למחר וכי קתני מתניתין
הלכה אחר הפסח וכו' דיאי איתהני.
אם עברה ונהנית לפני הפסח ועברה
והלכה לאחר הפסח עוברת משום בל
יחל :קונם שאת נהנית לי עד החג אם
תלכי לבית אביך מכאן עד הפסח
הלכה וכו' .אבל אם לא הלכה לפני
הפסח אינה אסורה ליהנות מאדר עד
הפסח דלא חיישינן לשמא תלך עדיין
לפני הפסח ותיובתא דרב יהודה דאמר
אל יישן כו':
א''ר אבא .הכי קאמר הלכה וכו' לא
הלכה איסורא בעלמא דחיישינן שמא
תלך עדיין לפני הפסח:
ככר זה .קונם עלי היום אם אלך
למקום פלוני למחר אם אכלו היום
והלך למחר עובר על אכילתו משום בל
יחל קתני אכל היום ולא קתני לא
יאכל היום אלמא דשבקינן ליה למיכל
לאלתר ולא חיישינן שמא ילך למחר:
מי קתני אוכל' .לכתחילה ולא ילך
למחר אכל קתני דיעבד אבל לכתחילה
אסור  .לאכול ודאי היום דחיישינן
שמא ילך למחר:
והא קתני סיפא הלך הרי הוא בבל
יחל אבל מהלך לא קתני .דמשמע דלא
שבקינן ליה למיכל אתמול אלא קתני
הלך דיעבד ש''מ דאתמול שבקינן ליה
למיכל ולהכי כיון דאכל אתמול אם
הלך היום הרי הוא בבל יחל:
ותיובתא דרב יהודיה .דאמר אל יישן
כו':
אמר לך רב יהודה הוא הדיין דליתני
מהלך .דמשמע דאינו אוכל ומהלך
למחר דודאי לא שבקינן ליה למיכל
אתמול אלא איידי דתנא רישא אכל
דלא  .מצי למיתני אוכל לרב יהודה
דלא מצי למיכל לכתחילה:
תנא סיפא .נמי הלך:
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 .5טו ,ב

" ָהאוֹ ֵמר לָ ִא ׁ ּ ָשה" :קוֹ נָ ם ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ֵש ְך"ֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְ ּב" ַבל יָ ֵחל דְּ ָברוֹ ".
וְ ָהא ִמ ׁ ְש ַּת ַע ֵ ּבד לָ ּה ִמדְּ אוֹ ַר ְי ָיתא,
דִּ כְ ִתיבְ ׁ " :ש ֵא ָר ּה ְּכסו ָּת ּה וְ עֹנָ ָת ּה ל ֹא יִ גְ ָרע" )שמות כא ,י(!
יש ְך ָעלַ י",
ְ ּבאוֹ ֵמרֲ " :הנָ ַאת ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
וְ ָהא לֹא ָקא ִנ ָיחא לֵ ּיה ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש,
ישי ָעלֶ ָיך" כּ וֹ פִ ין אוֹ ָת ּה ו ְּמ ׁ ַש ַּמ ׁ ְש ּתוֹ ,
דְּ ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ אַּ " :ת ׁ ְש ִמ ׁ ִ
דְּ ׁ ַש ְעבּ ו ֵּדי ְמ ׁ ַש ֲע ֶ ּב ֶדת לֵ ּיה.
יש ָך ָעלַ י" ָ -אסוּר,
" ֲהנָ ַאת ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ׁ ֶש ֵאין ַמ ֲאכִ ילִ ין לוֹ לְ ָא ָדם דָּ בָ ר ֶה ָאסוּר לוֹ .

רש"י
שאני משמשך הרי זה בבל יחל.
אם משמש עמה:
והיכי מצי למימר שאינו
משמשה והא משתעבד לה.
הנאת
באומר
לתשמיש:
תשמישך עלי .כלומר הנאה
דאתי לי מתשמישך קונם עלי:
והא לא ניחא ליה בתשמישה.
ויכול לאסור הנאתה עליו והוי
נדר:
דיאמר רב כהנא .אשה האומרת
קונם הנאת תשמישי עליך כופה
ומשמשתו דלאו כל כמינה
לאסור נפשה עליו דהיא
משועבדת לו להנאתו:
אבל אמרה קונם הנאת
תשמישך עלי .שאוסרת הכאה
שיש לה מתשמישו על עצמה
אסור לשמשה וצריך להפר לה:
לפי שאין מאכילין לו לאדם
דיבר האסור לו .והנאת
תשמישו אסורה עליה ה''נ כי
אמר הנאת תשמישך עלי ודאי
הוי נדר ואסור לשמשה מפני
שנהנה ממנה:
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 .6טו ,ב – טז ,א
ִמ ְׁשנָה
ׁ ְשבו ָּעה:
" ׁ ֶש ֵאינִ י יָ ׁ ֵשן",
" ׁ ֶש ֵאינִ י ְמ ַד ֵ ּבר",
" ׁ ֶש ֵאינִ י ְמ ַה ֵ ּל ְך" –
ָאסוּר.
ָ
" ָק ְר ָ ּבן לֹא אוֹ כַ ל ְלך",
" ָהא ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶשאוֹ ַכל ְל ָך",
"לֹא ָק ְר ָ ּבן לֹא אוֹ ַכל ְל ָך" –
מו ָּּתר.

טז,א ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ִ ּני ַמ ְתנִ ִיתין?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
דְּ ִאי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה  -לֹא ׁ ָשנֵי לֵ ּיה ' ָק ְר ָ ּבן' וְ לֹא ׁ ָש ֵני לֵ ּיה ' ַה ָ ּק ְר ָ ּבן'.
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
ָ
" ַל ָ ּק ְר ָ ּבן לֹא אוֹ כַ ל ְלך  -מו ָּּתר".
וְ ָה ְתנַן:
" ְל ָק ְר ָ ּבן לֹא אוֹ כַ ל ְל ָך" –
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר :אוֹ ֵסר" )נדרים יג,(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ַנ ֲע ָׂשה ְּכאוֹ ֵמר" :לְ ָק ְר ָ ּבן י ְֵהא ,לְ פִ יכָ ְך לֹא אוֹ כַ ל לְ ָך"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ָא ַמר" :לְ ָק ְר ָ ּבן",
ָהא – דְּ ָא ַמר" :לֹא לְ ָק ְר ָ ּבן",
דְּ לֹא ָהוֵ י ָק ְר ָ ּבן ָק ָא ַמר.

רש"י
מתני'
שבועה שאיני ישן שאיני מדבר
וכו' .דשבועה חלה על דבר שאין
בו ממש:
קרבן לא אוכל לך .דהיינו כמו
אימרא לא אוכל לך דמותר:
הא קרבן שאוכל לך .נמי מותר
דלא נדר אלא בחיי קרבן:
לא קרבן לא אובל לך .משמע
בשביל איסור לא אוכל לך שאם
אוכל לך ליהוי אסור עלי כקרבן
ומותר לטעמא דר''מ דלית ליה
מכלל לאו וכו' דאי רבי יהודה
בין אמר קרבן שאוכל לך בין
אמר הא קרבן שאוכל בתרוייהו
מתיר רבי יהודה אפילו אמר
קרבן שאוכל לך כדאמרינן
בפירקין דלעיל קרבן הקרבן
כקרבן שאוכל לך אסור מני רבי
מאיר היא דלא שני  .ליה בין
אימרא לכאימרא דלרבי יהודה
קרבן שאוכל לך מותר:
גמ'
מתניתין .דהכא לא קתני דלהוי
מותר אלא הקרבן שאוכל ולא
קרבן שאוכל ואהכי רבי מאיר
היא ולא רבי יהודה:
אימא סיפא לקרבן לא אוכל לך
מותר והא תגן .באידך פירקין
לקרבן לא אוכל לך וכו':
הא דאמר לקרבן .אסור
ומתניתין דקתני מותר דאמר
לא לקרבן דמשמע לא להוי
קרבן מה שלא אוכל לך דאם
אוכל ליהוי קרבן דהיינו מכלל
לאו הן ולית ליה לרבי מאיר
מכלל לאו הן:
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 .7טז ,א
ִמ ְׁשנָה

" ׁ ְשבו ָּעה לֹא אוֹ ַכל ְל ָך",
ָ
" ָהא ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶשאוֹ כַ ל ְלך",
"לֹא ׁ ְשבו ָּעה לֹא אוֹ ַכל ְל ָך" –
ָאסוּר.

ְ ּג ָמ ָרא

ִמ ְּכלָ ל " ָהא ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶשאוֹ כַ ל ְל ָך"  -דְּ לָ א ָאכֵ ילְ ָנא ַמ ׁ ְש ַמע.
ּו ְר ִמי ְנה ּו:
" ׁ ְשבוּעוֹ ת ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵהן ַא ְר ַ ּבע:
" ׁ ֶשאוֹ ַכל" וְ " ׁ ֶשלּ א אוֹ ַכל",
" ׁ ֶש ָא ַכ ְל ִּתי" וְ " ׁ ֶשלּ א ָא ַכ ְל ִּתי" )שבועות יט."(:
ִמדְּ ָק ָא ַמרֶ ׁ " :שלּ א אוֹ ַכל"ֶ ׁ " ,ש ָאכַ ְל ִּתי" וְ " ׁ ֶשלּ א ָא ַכ ְל ִּתי",
ִמ ְּכלַ ל דְּ " ׁ ֶשאוֹ כַ ל ְל ָך" דְּ ָאכֵ ילְ נָ א ַמ ׁ ְש ַמע!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
" ׁ ֶשאוֹ ַכל" ְ ׁ -ש ֵּתי לְ ׁשוֹ נוֹ ת ַמ ׁ ְש ַמע,
ָהי ּו ְמ ָס ְרבִ ין בּ וֹ לֶ ֱאכוֹ ל ,וְ ָא ַמרָ :אכֵ ילְ ָנא ָאכֵ ילְ נָ א ,וְ ת ּוְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשאוֹ ַכל"  -דְּ ָאכֵ ילְ נָ א ַמ ׁ ְש ַמע.
ֲאבָ ל ָא ַמר :לָ א ָאכֵ ילְ ָנא לָ א ָאכֵ ילְ נָא ,וְ ת ּו וְ ָא ַמרְ ׁ " :שב ּו ָעה ׁ ֶשאוֹ כַ ל"  -דְּ לָ א ָאכֵ ילְ ָנא ָק ָא ַמר.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
" ׁ ֶשאוֹ ַכל" דִּ ׁ ְשבו ָּעה,
" ׁ ֶש ִאי אוֹ כַ ל" ָק ָא ַמר.
ִאם ֵּכןְ ּ ,פ ׁ ִש ָיטא! ַמאי לְ ֵמ ְימ ָרא?

ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ישנָ א ִהיא ,דְּ ִא ְית ִקיל לֵ ּיה,
ֵמ ָיקם לִ ׁ ּ ָ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַא ַ ּב ֵיי לֹא ָא ַמר ַט ַעם ְּכ ַרב ַא ׁ ִשי ,דְּ לֹא ָק ָת ֵניֶ ׁ :ש ִאי אוֹ כַ ל.
אדי ִמן ַט ַעם דְּ ַא ַ ּביֵ י,
וְ ַרב ַא ׁ ִשי ָנ ֵ
ָק ָסבַ רֶ ׁ " :שלּ א אוֹ כַ ל" נ ִַמי ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ְש ֵּתי לְ ׁשוֹ נוֹ ת.
ָהי ּו ְמ ָס ְרבִ ין בּ וֹ לֶ ֱאכוֹ ל וְ ָא ַמר :לָ א ָאכֵ ילְ נָ א?! לָ א ָאכֵ ילְ ָנא?!
וְ ָא ַמר ַנ ִמיְ ׁ " :שבו ָּעה"ּ ֵ ,בין " ׁ ֶשאוֹ כַ ל" ֵ ּבין " ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל" –
ָה ֵדין " ָאכֵ ילְ ָנא' ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ָא ַמר.
ישנָ אְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל" ְ ׁ -שבו ָּעה דְּ לָ א ָאכֵ ילְ ָנא ָק ָא ַמר.
וְ ִא ָּיכא לְ ָתרוּצָ ּה נ ִַמי לִ ׁ ּ ָ
ֶא ָּלא ַּת ָ ּנא ּ ְפ ַס ָ ּק ּה:
" ׁ ֶשאוֹ ַכל"  -דְּ ָאכֵ ילְ ָנא ַמ ׁ ְש ַמע,
וְ " ׁ ֶשלּ א אוֹ ַכל"  -לֹא אוֹ כַ ל ַמ ׁ ְש ַמע.

רש"י
מתני'
שבועה לא אוכל לך כו' הא
שבועה שאוכל אסור .כדמפרש
בגמרא דהאי שאוכל לא אוכל
משמע כלומר שבועה תהא חלה
עלי אם אוכל והאי שבועה ליכא
למימר דחיי שבועה קאמר
דשבועה לית בה ממש כמו
בקרבן אלא שבועה ממש
קאמר:
לא שבועה לא אוכל לך אסור.
אפי' לרבי מאיר דהכי גמרינן
במסכת שבועות )דף לו(.
דבשבועה אית ליה לר''מ מכלל
לאו אתה שומע הן:
גמ'
שאוכל שתי לשונות משמע היו
מסרבין .מפצירים שיאכל ואמר
אכילנא אכילנא ומתוך כך אמר
שבועה שאוכל משמע דאכילנא
קאמר) :כשלא היו מסרבין בו
אלא מעצמו אמר שבועה
שאוכל( :רב אשי אומר הא
דקתני הא שבועה שאוכל שאי
אוכל קתני ולהכי אסור דלא
אכילנא הוא:
פשיטא .דודאי אי קאמר שאי
אוכל ודאי לא אכילנא הוא
ואסור:
מהו דתימא .האי דקאמר שאי
אוכל מיקם לישנא כלומר תקון
הלשון הוא דבדעתו היה לומר
שאוכל ונתקל ואמר שאי אוכל
ונימא לעולם להוי כמאן דאמר
שאוכל קא משמע לן דלא דודאי
אסור:
אביי לא אמר כטעמא דרב אשי
דלא קתני .במתני' שאי אוכל:
ורב אשי הוה נאדי :נדוד וסור
מטעמיה דאביי דכי היו מסרבין
בו לאכול ואמר לא אכילנא לא
אכילנא ותו אמר שבועה בין אם
אמר שבועה שאוכל בין אם
אמר שבועה שלא אוכל משמע
דקאמר אכילנא אם אמר
שבועה שאוכל משמע קא )ר
אכילנא דהכי קאמר בתמיה לא
אכילנא לא אכילנא שבועה
שאוכל בודאי ואם אמר שבועה
סלא אוכל הדין משמע נמי
דאכילנא דמשמע לא אכילנא
שבועה אי לא אכילנא והיינו
חדא לישנא:
והא איכא נמי לתרוצי:
לישנא
דמשמע
בניחותא
אחרינא והאי דאמר שבועה
שלא אוכל דלא אכילנא משמע
דהאי דאמר לא אכילנא
בניחותא קאמר אם כן לא להוי
אסור אי נמי כי אמר במתניתין
שבועה לא אוכל אלא ודאי
ליתא לטעמא דאביי אלא ודאי
תנא במסכת שבועות דשאוכל
דאכילנא משמע ולא ענין אחר
ושלא אוכל משמע דלא אכילנא
ולא דבר אחר הלכך מתרץ
מתניתין שאי אוכל דכשאוכל
ודאי לאו משמע אלא אי אמר
דאכילנא:
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 .8טז ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
זֶ ה חוֹ ֶמר ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת ִמ ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים.
וְ חוֹ ֶמר ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים ִמ ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת,
יצד?
ֵ ּכ ַ
שה",
ָא ַמר" :קוֹ נָ ם סו ָ ּּכה ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ֶ ׂ
"לו ָּלב ׁ ֶש ֲאנִ י נוֹ ֵטל",
" ְּת ִפ ִ ּ
יח",
ילין ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִ ּנ ַ
ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים ָ -אסוּר.
ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת  -מו ָּּתר,
ׁ ֶש ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַל ֲעבוֹ ר ַעל ַה ִּמ ְצוֹ ת.

טז,ב ְ ּג ָמ ָרא
"חוֹ ֶמר" ִ -מ ְּכלַ ל דְּ נ ֶֶדר הוּא!
וְ ָהא "מו ָּּתר" ָק ָתנֵי!
ַא ּ ֵס ָיפא דְּ ִא ָיד ְך ָ ּבבָ א ָק ָת ֵני:
" ׁ ְשבו ָּעהֶ ׁ " :ש ֵאינִ י יָ ׁ ֵשן",
" ׁ ֶש ֵאינִ י ְמ ַד ֵ ּבר",
" ׁ ֶש ֵאינִ י ְמ ַה ֵ ּל ְך" –
ָאסוּר,
זֶ ה חוֹ ֶמר ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת ִמ ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים".

רש"י
מתני' זה חומר בשבועות
מבנדרים .הא דאמרן שבועה
שלא אוכל כו' דבשבועות אסור
ובנדרים מותר:
גמ'
מדקאמר חומר בשבועות
מבנדרים .כלומר דזה חומר טפי
בשבועות מחומרא דנדרים
מכלל דנדר מיהא הוי כי אמר
קרבן לא אוכל לך וכו' דאיסור
נדר איכא מדרבנן אלא דלא לקי
מדאורייתא ולא מיחייב קרבן
שבועה כי היכי דמחייב
בשבועות:
והא מותר קתני .בנדרים
דאפילו שום איסור ליכא:
אסיפא .הא דקתני חומר
בשבועות מבנדרים דמשמע
דנדר חשיב לא קאי ארישא
דקתני קרבן לא אוכל לך אלא
אסיפא דאידך בבא )לעיל יד(:
דקתני קונם שאיני ישן שאיני
מדבר הרי זה בלא יחל דברו
ואומר רבינא עלה לעיל )טו(.
לעולם כדקתני שאני ישן ומאי
בל יחל בל יחל דרבנן דהיינו
איסור דרבנן אבל שבועה שאיני
ישן שאיני מדבר מדאורייתא
אסור וזה חומר בשבועות
מבנדרים ששבועה חלה על דבר
שאין בו ממש וחייב קרבן מה
שאין כן בנדרים:

מוּתּ ִרין"
ָ
מסכת נדרים פרק ב' – "וְ ֵאלּוּ
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 .9טז ,ב
"חוֹ ֶמר ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים ִמ ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת,
יצד?
ֵ ּכ ַ
שה",
] ָא ַמר" :קוֹ נָ ם סו ָ ּּכה ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ֶ ׂ
"לו ָּלב ׁ ֶש ֲאנִ י נוֹ ֵטל",
" ְּת ִפ ִ ּ
יח",
ילין ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִ ּנ ַ
ַ ּב ְ ּנ ָד ִרים ָ -אסוּר.
ַ ּב ׁ ּ ְשבוּעוֹ ת  -מו ָּּתר[.
ַרב ָּכ ֲהנָ א ַמ ְתנֵ יָ :א ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב.
וְ ַרב ַטבְ יו ֵּמי ַמ ְתנֵ יָ :א ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין לַ ֲעבוֹ ר ַעל ַה ִּמצְ וֹ ת?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יַ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג(.
"דְּ ָברוֹ "  -לֹא ַי ֵחל,
ֲאבָ ל ֵמ ֵיחל הוּא לְ ֶח ְפצֵ י ׁ ָש ַמיִ ם.
ַמאי ׁ ְשנָ א נ ֶֶדר ,דִּ כְ ִתיבִ " :א ׁיש ִּכי יִ דּ ֹר נֶ ֶדר לַ ה' ...ל ֹא יַ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג(,
ׁ ְשבו ָּעה ִנַמיָ ,הא ְּכ ִתיב" :אוֹ ִה ּׁ ָש ַבע ׁ ְשבֻ ָעה לַ ה' ל ֹא יַ ֵחל דְּ ָברוֹ "!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָהא – דְּ ָא ַמרֲ " :ה ָנ ַאת סו ָּּכה ָעלַ י".
ָהא – דְּ ָא ַמרְ ׁ " :שבֻ ָעה ׁ ֶשלּ א ֶא ֱהנֶה ִמן ַה ּסו ָּּכה".
ָא ַמר ָרבָ א:
וְ כִ י ִמצְ וֹ ת לֵ ָיהנוֹ ת נִ ְּיתנ ּו?!
ֶא ָּלא,
ָא ַמר ָרבָ א:
ָהא – דְּ ָא ַמר" :י ׁ ְִשיבַ ת סו ָּּכה ָעלַ י",
וְ ָהא – דְּ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ּסו ָּּכה".

רש"י
אבל מיחל הוא לחפצי שמים.
שאם נדר לעבור על אחת מן
המצות אין שבועה חלה עליו
ומיחל לאותם שבועה דמושבע
ועומד הוא לקיימה ואין שבועה
חלה עליו ויכול לחלל דברו:
מאי שנא נדר .דאמר כי נדר על
המצוה חל עליו הנדר וכי עבר
ועשה המצוה קם ליה בלא יחל:
דבתיב כי ידור נדר לה' .דאפילו
בחפצי שמים דלה' לא יחל
דברו:
שבועה גמי .תחול עליה אם.
נשבע לעבור על המצוה:
והכתיב נמי או השבע שבועה
לה' לא יחל דברו .דלה' סמוך
אאו השבע דמשמע נמי לה'
השבע שבועה לא יחל דברו:
אמר אביי הא דאמר הנאת
סוכה עלי הא דאמר שבועה
שלא אהנה מן הסוכה .כלומר
הא דקתני מתניתין שנודרין על
המצוה כגון דאמר הנאת סוכה
עלי דהשתא קאסר חפצא עליה
דהכי מצי למידר אפי' לכתחילה
כדאמרינן  .לעיל אע''ג
דמשועבד לאשתו בתשמיש חל
עליו הנדר כי אמר הנאת
תשמישך עלי שאינו אוסר עצמו
עליה אלא לדידה אוסר עליו
וקסבר אביי דבכל לשון שבועה
לא מצינו דתיחול עליה דאי
אמר שבועה הנאת סוכה עלי
דהנאתה אוסר עליו דהא ודאי
לא הויא שבועה אלא נדר דכיון
דקאמר עלי היינו נדר דכל היכא
דקאמר עלי אמרינן היינו נדר
וחייב באחריותו ונדר הוא כי
אמר הכי אפילו לכתחלה מצי
כדר וקאסר חפצא עליה אבל
שבועה לא מצי לאוקמי אלא
כגון דאמר שבועה שלא אהנה
וכהאי גוונא לא חייל עליה דלא
מצי למיסר נפשיה עליה דמצוה
כי קאמר שלא אהנה דאוסר
עצמו במצוה שהוא משועבד לו
וכה''ג מיירי חומר בנדרים
מבשבועות דבנדרים אומר קונם
הנאת סוכה עלי ובשבועה שלא
אהנה:
וכי מצות ליהנות ניתנו .דקאמר
הנאת סוכה עלי הא לא ליהנות
ניתנו ולא מצי למיסר נפשיה
בהנאתה דהא לא חשיבה הנאה
מצוה דלא ניתנו בשביל הנאה:
אלא אמר רבא וכו' ישיבת
סוכה עלי .כדאמרן דבישיבת
סוכה עלי קאסר חפצא עליה:
ובשבועה שלא אשב .קאסר
נפשיה מן חפצא והא לא מצי
למיעבד דמשועבד הוא למצוה
ולהכי לא חיילא עליה שבועה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10טז ,ב – יז ,א

] ַרב ָּכ ֲהנָ א ַמ ְתנֵ יָ :א ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב.
וְ ַרב ַטבְ יו ֵּמי ַמ ְתנֵ יָ :א ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין לַ ֲעבוֹ ר ַעל ַה ִּמצְ וֹ ת?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יַ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג(.
"דְּ ָברוֹ "  -לֹא ַי ֵחל,
ֲאבָ ל ֵמ ֵיחל הוּא לְ ֶח ְפצֵ י ׁ ָש ַמיִ ם[.

וְ " ׁ ֶש ֵאין נ ׁ ְִש ָ ּב ִעין לַ ֲעבוֹ ר ַעל ַה ִּמצְ וֹ ת" ֵ -מ ָהכָ א נָ ְפ ָקא לֵ ּיה?!
ֵמ ָה ָתם נָ ְפ ָקא לֵ ּיה,
דְּ ַתנְ ָיא:
יטל ,יָ כוֹ ל יְ ֵהא ַח ָ ּייב?
"יָ כוֹ ל נִ ׁ ְש ַ ּבע ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה וְ לֹא ִ ּב ֵּ
יז,א ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לְ ָה ַרע אוֹ לְ ֵה ִיטיב") 1ויקרא ה ,ד(,
ַמה ֲה ָט ָבה ְ -ר ׁשוּת,
ַאף ֲה ָר ָעה ְ -ר ׁשוּת.
יטל ׁ ֶש ֵאין ָה ְר ׁשוּת ְ ּביָ דוֹ "!
יָ ָצא ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבע ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה וְ לֹא ִ ּב ֵּ
ַחד ְק ָרא  -לְ ִמ ְיפ ְט ֵר ּיה ִמ ָ ּק ְר ַ ּבן ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ַחד  -לְ ִמיפְ ְט ֵר ּיה ִמן לָ או דִּ ׁ ְשבו ָּעה.

1

או נפש כי תשבע לבטא בשפתים לְ ָה ַרע אוֹ לְ ֵה ִיטיב

רש"י
יכול יהא חייב .קרבן שבועה:
תלמוד לומר להרע או להיטיב
מה הטבה רשות .דאי בעי אכיל
ואי בעי לא אכיל חייב בקרבן
על השבועה אף הרעה דמחייב
עלה קרבן הרעה דרשות ולא
נשבע לבטל את המצוה דהיא
שבועה דהרעה לאו הרשות
בידו:
חד קרא .קא אתי למיפטריה
מקרבן שבועה דהאי קרא
דלהרע או להיטיב בקרבן מיירי
ואידך לא יחל דברו דבלאו
מיירי אתי למיפטריה מן לאו
דשבועה:

מוּתּ ִרין"
ָ
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 .11יז ,א – יח ,א
ִמ ְׁשנָה

יֵ ׁש נֶ ֶדר ְ ּבתוֹ ְך נֶ ֶדר.
וְ ֵאין ׁ ְשבו ָּעה ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשבו ָּעה.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִ י נָ זִ יר ִאם אוֹ כַ לֲ ,ה ֵרינִ י נָ זִ יר ִאם אוֹ ַכל" ,וְ ָא ַכל ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
" ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ ַכלְ ׁ ,שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ ַכל" ,וְ ָא ַכל ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ּ
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני ָנזִ יר ַהיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי נָ זִ יר לְ ָמ ָחר",
דְּ ִמיגּוֹ דְּ ָקא ִמ ּיתוֹ ַסף יוֹ ָמא ְי ֵת ָירא ָחיְ ילָ א נְזִ ירוּת ַעל ְנזִ ירוּת.
ֲאבָ ל ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִ י נָזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי נָזִ יר ַה ּיוֹ ם" ֵ -אין ָחלָ ה ְנזִ ירוּת ַעל נְ זִ ירוּת.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִ י נָ זִ יר ַה ּיוֹ ם" ָ -חלָ ה נְזִ ירוּת ֲעלֵ ּיה.
וּלְ ַרב הוּנָ אַ ,אדְּ ָתנָ אֵ " :אין ׁ ְשבו ָּעה ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשבו ָּעה",
לִ ְית ֵני :י ֵׁש ֶנ ֶדר ְ ּבתוֹ ְך נ ֶֶדר ,וְ ֵאין ֶנ ֶדר ְ ּבתוֹ ְך נ ֶֶדר,
" ֲה ֵרינִ י ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי נָ זִ יר לְ ָמ ָחר"  -יֵ ׁש נ ֶֶדר ְ ּבתוֹ ְך ֶנֶדר,
יז,ב " ֲה ֵרינִ י ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי נָ זִ יר ַה ּיוֹ ם" ֵ ^ -אין נ ֶֶדר ְ ּבתוֹ ְך נֶ ֶדר!
ַק ׁ ְשיָא.
ְּתנַן:
"יֵ ׁש נֶ ֶדר ְ ּבתוֹ ְך נֶ ֶדר,
וְ ֵאין ׁ ְשבו ָּעה ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשבו ָּעה".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי ָנזִ יר לְ ָמ ָחר"  -דִּ כְ וָ ָות ּה ַ ּג ֵ ּבי ׁ ְשבו ָּעה,
" ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים" וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ֲענָבִ ים",
ַא ַּמאי לֹא ָחלָ ה ׁ ְשבו ָּעה ַעל ׁ ְשבו ָּעה?
ֶא ָּלא ֵהיכִ י דָּ ֵמי דְּ לֹא ָחלָ ה ׁ ְשבו ָּעה ַעל ׁ ְשבו ָּעה?
ְּכגוֹ ן דְּ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים" ,וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים",
דִּ כְ וָ ָות ּה גַ ֵ ּבי נְזִ ירוּת ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִי ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִ י נָזִ יר ַה ּיוֹ ם" וְ ָק ָתנֵי" :יֵ ׁש נֶ ֶדר ְ ּבתוֹ ְך נֶ ֶדר".
ַק ׁ ְשיָא לְ ַרב הוּנָ א!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא:
ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני נָזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִ י נָזִ יר לְ ָמ ָחר",
דִּ כְ וָ ָות ּה גַ ֵ ּבי ׁ ְשבו ָּעה ,דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :שלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים",
וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים וַ ֲע ָנבִ ים",
דְּ לֹא ָח ְיילָ א.
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה:
" ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים" וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים וַ ֲע ָנבִ ים",
וְ ָאכַ ל ְּת ֵא ִנים ,וְ ִהפְ ִר ׁיש ָק ְר ָ ּבן,
וְ ָחזַ ר וְ ָאכַ ל ֲענָבִ ים ָ -הוְ ָיא לְ ה ּו ֲענָבִ ים ֲחצִ י ׁ ִשיעוּר,
וְ ֵאין ְמבִ ִיאים ָק ְר ָ ּבן ַעל ֲחצִ י ׁ ִשיעוּר.
ַאלְ ָמאֵ :היכָ א דְּ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים",
וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמרְ ׁ " :שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ כַ ל ְּת ֵא ִנים וַ ֲע ָנבִ ים",
ִמי ּגוֹ דְּ ָחל ׁ ְשבו ָּעה ַעל ֲענָבִ יםָ ,ח ְיילָ א נ ִַמי ַעל ְּת ֵא ִנים!
ַרב הוּנָ א לָ א ְסבִ ָירא לֵ ּיה ְּכ ַר ָ ּבה.

רש"י
מתני'
יש גדר בתוך נדר .דנדר חל אחר
נדר:
כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל.
וחזר ואמר כו' חייב על כל פעם
ופעם נזירות אחת:
אין שבועה בתוך שבועה .ואם
אמר שבועה שלא אוכל כו':
אינו חייב אלא על אכילה אחת.
קרבן שבועה אחת:
גמ'
לא שנו .דיש נדר בתוך נדר:
אלא דאמר כו' .דמיגו דאיתוסף
יומא יתירא בנזירות ראשונה
דכי אמר הריני נזיר היום קבל
עליו נזירות שלשים וכי הדר
ואמר הריני נזיר למחר משמע
הריני נזיר שלשים יום ואחד
ואין נזירות ליום אחד הלכך חל
נזירות על נזירות והוי נזיר
שלשים אחרים:
אבל .אם אמר וכו':
ולרב הונא .דקאמר דכי אמר
הריני נזיר היום לא חיילי עליה
שתי נזירות אם כן ליפלוג
בדידה בנדרים וניתני נמי יש
נדר בתוך נדר:
ואין נדר בתוך נדר כיצד הריני
נזיר היום הריני נזיר למחר יש
נדר בתוך נדר וכו' :דכוותה גבי
שבועה .דאמר בדיבור שני מה
שלא אנר בדבור ראשון מי
איכא למ''ד שלא תחול שבועה
על שבועה כהאי גוונא אלא
היכי דמי וכו' :אמר לך רב הונא
מתני' כגון דאמר הריני נזיר
היום הריני נזיר למחר .דאמינא
אנא והיינו יש נדר בתוך נדר
ודכוותה איירי בשבועה כגון
דאמר שבועה וכו' וקסבר רב
הונא דכהאי גוונא לא חיילא
שבועה על שבועה הא דאמר
בשבועה שניה תאנים שמושבע
מהן ומ''מ דומיא דנדר הוא
שהוסיף בשניה ענבים :ומי לא
חיילא שבועה על שבועה.
בכה''ג:
והאמר רבה וכו' .אכל תאנים
והפריש קרבן על שבועה
ראשונה שעבר ואכל תאנים:
וחזר ואכל ענבים .ולא תאנים:
הויא להו ענבים .שאכל חצי
שיעור על שבועה שניה לפי
שהוא נשבע בשבוע' שניה על
תאנים וענבים ועכשיו שלא אכל
אלא ענבים לא ביטל אלא חצי
שיעור והיינו חצי שבועה ואין
מביא קרבן על חצי שיעור:
אלמא .טעמא משום דלא אכל
אלא חצי שיעור משום הכי
פטור מקרבן הא אי אכל תאנים
וענבים דאכל כוליה שיעור
דשבועה חייב קרבן דמיגו דחלה
שבועה על ענבים דהוי חידוש
שלא נשבע עליהן עדיין חיילא
נמי אתאנים אע''פ שכבר
מושבע מהן וקשה לרב הונא:
לא סבירא ליה .לרב הונא הא
דרבה וליכא למירמא ליה
מיניה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ִמי ׁ ֶש ָ ּנזַ ר ׁ ְש ֵּתי נְ זִ ירוּת,
אשוֹ נָ ה וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָק ְר ָ ּבן,
ָמנָ ה ֶאת ָה ִר ׁ
יה,
וְ נִ ׁ ְש ַאל ָע ֶל ָ
אשוֹ נָ ה".
ָע ְל ָתה לוֹ ׁ ְשנִ ָ ּיה ָ ּב ִר ׁ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ּ
ּ
אשוֹ נָה?
ִאילֵ ָימא ,דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני נָזִ יר ַהיוֹ םֲ ,ה ֵרי ִני נָזִ יר לְ ָמ ָחר" ַ -א ַּמאי ָעלְ ָתה לוֹ ׁ ְש ִניָה ָ ּב ִר ׁ
ָהא ִא ָּיכא יוֹ ָמא ְי ֵת ָירא!
ֶא ָּלאְ ּ ,פ ׁ ִש ָיטא דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִ י ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי נָ זִ יר ַה ּיוֹ ם".
יח,א ּו ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַרב ה ּו ָנא!
לֹא,
לְ עוֹ לָ םֲ " ,ה ֵרינִ י ָנזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרינִי לְ ָמ ָחר",
ו ַּמאי " ָע ְל ָתה לוֹ "?
לְ בַ ר ֵמ ַההוּא יוֹ ָמא ְי ֵת ָירא.
ִאי נ ִַמי,
יבל ׁ ְש ֵּתי נְ זִ ירוּת ְ ּבבַ ת ַא ַחת.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּ
ְמ ִתיב ַרב ַה ְמנוּנָ א:
""נָ זִ יר לְ ַה ִּזיר") 1במדבר ו ,ב( ִ -מ ָ ּכאן ׁ ֶש ַה ְ ּנזִ ירוּת ָחל ַעל ַה ְ ּנזִ ירוּת.
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל :וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא!
ו ַּמה ׁ ּ ְשבו ָּעה ֲחמו ָּרה ֵאין ׁ ְשבו ָּעה ָח ָלה ַעל ׁ ְשבו ָּעה,
נְ זִ ירוּת ַק ָ ּלה לֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נָ זִ יר לְ ַה ִּזיר",
ִמ ָ ּכאן ׁ ֶש ַה ְ ּנזִ ירוּת ָח ָלה ַעל ַה ְ ּנזִ ירוּת".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא ,דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני נָזִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרי ִני נָזִ יר לְ ָמ ָחר"ָ ,הא ְק ָרא ָ ּב ֲעיָ א?!
ֶא ָּלא לָ או ,דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִני נָ זִ יר ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרי ִני נָזִ יר ַה ּיוֹ ם",
וְ ָק ָתנֵי" :נְ זִ ירוּת ָחל ַעל נְ זִ ירוּת"!
לֹאָ ,הכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
יבל ָעלָ יו ׁ ְש ֵּתי ְנזִ ירוּת ְ ּבבַ ת ַא ַחת.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּ

ו ַּמאי חו ְּמ ָרא דִּ ׁ ְשבו ָּעה ִמ ֶ ּנ ֶדר?
ִאילֵ ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ָח ְיילָ א ֲא ִפילּ ּו ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ָּמ ׁש  -נ ֶֶדר נ ִַמי ָחמוּרֶ ׁ ,ש ֵּכן ָחל ַעל ַה ִּמצְ וָ ה ִּכ ְר ׁשוּת!
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב ָ ּב ּה ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה" :ל ֹא יְ נַ ֶּקה") 2שמות כ ,ז(.
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דַּ ֵ ּבר ֶאלּ ְ -בנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש אוֹ ִ -א ׁ ּ ָשה ִּכי יַ ְפלִ א לִ נְ דּ ֹר נֶ ֶדר נָ זִ יר לְ ַה ִּזיר לַ ה'
2
לֹא ִת ּ ָשׂ א ֶאתֵ ׁ -שם ה' ֱא-לֶֹ -ה ָיך לַ ׁ ּ ָשוְ א ִּכי לֹא יְ נַ ֶ ּקה ה ֵאת ֲא ׁ ֶשר-יִ ּ ָשׂ א ֶאתְ ׁ -שמוֹ לַ ׁ ּ ָשוְ א.

רש"י
והפריש קרבן .וקודם שהפרישו
נשאל על נזירות ראשונה שכבר
נדר ואמרו ליה שבטעות נדר
ושלא לצורך היה נדר אותם
שלשים:
עלתה לו .אותה נזירות שכבר
נדר בשניה שעדיין חייב ומקריב
הקרבן על נזירות השניה ביום
שהשלים נזירות ראשונה:
הא איכא יומא יתירא .דהריני
נזיר למחר דקאמר אותו יום
דנזירות שניה אינו חל אלא
לאחר שלשים דהיינו לאחר
נזירות ראשונה ואמאי עלתה לו
שניה בראשונה ויהא נפטר
מנזירות שניה קודם שיבא יום
שלשים ואחד והא נדר להיות
נזיר ביום שלשים וא' דהיינו
למחר אלא כגון וכו':
ותיובתא דרב הונא .דמדקתני
עלתה לו שניה בראשונה מכלל
דנזירות שניה נמי חיילא עליה:
לא לעולם דאמר וכו' ומאי
עלתה לו לבר מההוא יומא.
למשלים אותו ושוב מקריב
קרבנו ונמצא נזיר אותו יום
שנדר עם ימי נזירות של שלשים
יום:
אי נמי .להכי חייב נזירות שניה
כגון שקיבל עליו שתי נזירות
בבת אחת דאמר הרי עלי שתי
נזירות להכי חייב שתים אי לאו
שנשאל אבל אי אמר הריני נזיר
היום הריני נזיר היום אין
נזירות חל על נזירות:
והלא דין הוא .שלא תהא
נזירות חל על נזירות ולא שאר
נדרים נדר על נדר:
ומה שבועה חמורה .מפרש
לקמן אפ''ה אין שבועה חלה על
שבועה:
הא קרא בעי .פשיטא ודאי דהא
איכא חד יומא יתירא:

מוּתּ ִרין"
ָ
מסכת נדרים פרק ב' – "וְ ֵאלּוּ
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 .12יח ,א
" ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ ַכלְ ׁ ,שבו ָּעה ׁ ֶשלּ א אוֹ ַכל" ,וְ ָא ַכל ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת".
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
אשוֹ נָהְ ׁ ,שנִ יָה ָ -חלָ ה ָעלָ יו.
ִאם נ ׁ ְִש ַאל ַעל ָה ִר ׁ
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ לָ א ָק ָתנֵ יֵ :אינוֹ ֶא ָּלא ַא ַחת,
וְ ָק ָתנֵיֵ " :אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת",
ַרוְ ָוחא הוּא דְּ לֵ ית לָ ּה.
ִּכי ִמ ְית ׁ ִשיל ַעל ֲחבֵ ְיר ָּת ּה ָחיְ ילָ א.
ישנָ א ַא ֲח ִרינָ א:
לִ ׁ ּ ָ
ִח ּיוּבָ א הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָהא ׁ ְשבו ָּעה ִ -א ָּיכא.
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
לְ כִ ְד ָרבָ א,
אשוֹ נָה ָ -עלְ ָתה לוֹ ׁ ְש ִנ ּיָה ַּת ְח ֶּת ָיה.
דְּ ָא ַמר ָרבָ א :נ ׁ ְִש ַאל ַעל ָה ִר ׁ
לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
" ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ַדר ׁ ְש ֵּתי נְ זִ ירוּת,
אשוֹ נָ ה"?
יה ָ -ע ְל ָתה לוֹ ׁ ְשנִ ָ ּיה ָ ּב ִר ׁ
ו ָּמנָ ה ֶאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָק ְר ָ ּבן ,וְ נִ ׁ ְש ַאל ָע ֶל ָ
יבל ָעלָ יו ׁ ְש ֵּתי ְנזִ ירוּת ְ ּבבַ ת ַא ַחת.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּ

רש"י
אם נשאל על הראשונה .שבא
לפני חכם ושאל על שבועה
ראשונה והתיר :שניה חלה עליו
שאם עובר חייב משום שבועה
שניה:
מדלא קתני חייב אחת .דאילו
קתני חייב אחת הוה משמע נמי
שעל כולן חייב אחת וכן אי
קתני אינה אלא אחת הוה
משמע נמי שכולן שבועה אחת
היא ואי בצרה לה אזיל ליה
חיובא אלא מדקתני אינו חייב
ש''מ דחיובא חדא מיהא איתיה
דאי נשאל על הראשונה שניה
חלה עליו דהא דלא חיילא כי
לא מיתשיל אראשונה משום
דלית רווחא דראשונה עומדת
דחייב עליה אבל כשנשאל על
הראשונה חיילא השניה:
לישנא אחרינא חיובא הוא
דליכא .על השניה במקום
הראשונה:
הא שבועה איכא .כלומר שם
שבועה עליה לכי מיתשיל
אקמייתא:
לכדרבא וכו') .אבל( כשנשאל על
הראשונה חיילא השניה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13יח ,ב – יט ,ב
יח,ב ִמ ְׁשנָה
ְס ַתם נְ ָד ִרים ְ -ל ַה ְח ִמיר,
ו ֵּפירו ׁ ָּשם ְ -ל ָה ֵקל.
יצד?
ֵ ּכ ַ
יח",
ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ְ ּכ ָב ָ ׂ
שר ָמ ִל ַ
" ְ ּכיֵ ין נֶ ֶס ְך".
ִאם ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ָש ַמיִ ם 1נָ ַדר ָ -אס ּור,
ִאם ְ ּב ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה נָ ַדר  -מו ָּּתר.
וְ ִאם ְס ָתם ָ -אסוּר.
" ֲה ֵרי ָע ַלי ְ ּכ ֵח ֶרם"
ִאם ְ ּכ ֵח ֶרם ׁ ֶשל ׁ ָש ַמיִ ם ָ -אסוּר,
וְ ִאם ְ ּכ ֵח ֶרם ׁ ֶשל כּ ֹ ֲהנִ ים  -מו ָּּתר.
וְ ִאם ְס ָתם ָ -אסוּר.
שר".
" ֲה ֵרי ָע ַלי ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ְ ּב ֵה ָמה נָ ַדר ָ -אסוּר.
ִאם ְ ּכ ַמ ֲע ַ ׂ
וְ ִאם ׁ ֶשל ּגוֹ ֶרן  -מו ָּּתר.
וְ ִאם ְס ָתם ָ -אסוּר.
" ֲה ֵרי ָע ַלי ִ ּכ ְתרו ָּמה".
ִאם ִ ּכ ְתרו ַּמת ַה ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה נָ ַדרָ -אסוּר.
וְ ִאם ׁ ֶשל ּגוֹ ֶרן  -מו ָּּתר.
וְ ִאם ְס ָתם – ָאסוּר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְס ַתם ְּתרו ָּמה ּ ִ -ביהו ָּדה ֲאסו ָּרהּ ַ ,ב ָ ּג ִליל מו ֶּּת ֶרת,
ׁ ֶש ֵאין ַאנְ ׁ ֵשי גָ ִליל ַמ ִ ּכ ִירין ֶאת ְּתרו ַּמת ַה ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה.
ְס ַתם ֲח ָר ִמים ּ ִ -ביהו ָּדה מו ָּּת ִריןּ ַ ,ב ָ ּג ִליל ֲאסו ִּרין,
ׁ ֶש ֵאין ַאנְ ׁ ֵשי גָ ִליל ַמ ִ ּכ ִירין ֶאת ֶח ְר ֵמי ַהכּ ֹ ֲהנִ ים.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָה ְתנַן:
" ְס ֵפק נְ זִ ירוּת – ְל ָה ֵקל" )טהרות ד ,יב(!
ָא ַמר ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ָהא ַ -ר ָ ּבנַן.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש ַח ָ ּייתוֹ ו ְּב ֶה ְמ ּתוֹ ִ -ה ְקדִּ ׁיש ֶאת ַהכּ וֹ י.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
לֹא ִה ְקדִּ ׁיש ֶאת ַהכּ וֹ י".
ַמאן דְּ ָא ַמרָ :ממוֹ נוֹ ְמ ַע ֵ ּייל לִ ְס ֵפ ָיקא ּ -גו ֵּפ ּיה נ ִַמי ְמ ַע ֵ ּייל.
ּ
יט,א ו ַּמאן דְּ ָא ַמרָ :ממוֹ נוֹ לָ א ְמ ַע ֵ ּייל לִ ְס ֵפ ָיקא ּ -גו ֵּפ ּיה ִנַמי ^ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן דְּ לֹא ְמ ַע ֵייל לִ ְס ֵפ ָיקא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָּתא לִ ְס ֵפק ְנזִ ירוּת לְ ָה ֵקל? ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
ֵא ָימא ֵס ָיפאְ " :ס ֵפק ְ ּבכוֹ רוֹ תֶ ,א ָחד ְ ּבכוֹ ֵרי ָא ָדם וְ ֶא ָחד ְ ּבכוֹ ֵרי ְב ֵה ָמה,
ֵ ּבין ְט ֵמ ָאה ֵ ּבין ְטהוֹ ָרה –
1

גירסת מסורת הש"ס ורוב הראשונים .גירסת הדפוסְ ׁ :שלָ ִמים

רש"י
מתני'
סתם נדירים .דאינו יודע באיזה ענין נדר:
להחמיר .דאזלינן לחומרא ואמרינן על כל
דבר הנדור נדר:
ופירושן .אבל אי מפרש ואמר דבדבר
איסור נדר:
להקל .דהכי הוא כדקאמר:
כיצד האומר ככר זו עלי בבשר מליח אם
בשל שלמים נדר .כי שיילינן ליה אמר על
של שלמים נדרתי על שם בשר שלמים
שצריכין מלח דכתיב .וכל קרבן מנחתך
במלח תמלח )ויקרא ב( ועל יין הנ תנסך
על גבי המזבח לשמים:
אסור .שהרי נדר בדבר הנדור :ואם על
שם יין נסך של עבודת כוכבים וכבשר
מליח דעבודת כוכבים מותר שהרי נדר
בדבר האסור:
ואם סתם .דאמר אין ידוע לי אם על שם
שמים או על שם טומאה נדרתי:
אסור .דאמרינן לא נתכוון זה אלא בדבר
הנדור והיינו סתם להחמיר ופירושן להקל
דאם פי' ואמר לשם עבודת כוכבים נדרנא
מותר .ל''א סתם נדרים דאמר ככר זו עלי
כבשר מליח וכיין נסך דלא הזכיר לא לשם
שמים ולא לשם עבודת כוכבים להחמיר
ופירושן דאם מפרש בשעה שנדר ואמר
כבשר מליח של שלמים משלמים ודאי
קאמר שצריכות מלח יותר משאר קרבנות
שהרי נאכלין לשני ימים ולילה אחת וכיין
נסך שעל המזבח דהיינו בדבר הנדור ואם
כיין נסך של עבודת כוכבים וכבשר מליח
של עבודת כוכבים להקל:
אם כחרם של שמים .נדר כגון שהתפיס
במה שהקדיש לגבוה לקדשי בדק הבית
הלכך אסור דלא ניתן לפדות כדכתיב
)ויקרא כז( כל חרם קדש קדשים הוא:
כחרם של בהניט .שהתפיס כחרם של
חרמי כהנים דכתיב כל חרם בישראל לך
יהיה )במדבר יח( דהאי הוי ממון כהנים
והוי מותר כחולין לכל דבריהן לאחר שבא
ליד כהן ודין חרמים מפרש במסכת
תמורה )דף לב:(.
אם כחרם של כהנים .שמותר בהנאה
לאחר שבא ליד כהנים:
כמעשר בהמה .היינו דבר הנדור שאינו
אסור עד שיקרא עליו שם מעשר:
]ואם של גורן[ .מעשר דגן דבר האסור
שמעשר ותרומה בשבלין אסור:
תרומת הלשכה .היינו דבר הנדור
מעיקרא דמפריש להו לשקלים:
שאין אנשי גליל מכירין בתרומת
הלשבה] .לפי שהיו[ רחוקים מירושלים:
שאין אנשי גליל מכירין חרמי כהנים.
שלא היו כהנים ביניהם וכשמחרימין אין
מחרימין אלא לשמים:
גמ'
והתנן ספק נזירות להקל .דאמרינן
במסכת נזיר )דף לב (:הריני נזיר אם זהו
פלוני שבא נגדי נזיר והלך לו אותו שאין
יודע אם נזיר אם לא אינו נזיר ונזירות
היינו כנדרים והיכי קתני סתם נדרים
להחמיר:
המקדיש חייתו ובהמתו .שהקדיש כל
חיות ובהמות שיש לו ואם היה לו כוי
ביניהן הקדיש נמי דכוי בכלל חיה
ובהמה:
רבי אליעזר אומר לא הקדיש את הכוי.
דלא מעייל איניש ממוניה לספיקא .דכוי
דספק הוא אי מין בהמה אי מין חיה
מאותה ספיקא לא עייליה להקדיש בכלל
חיה ובהמה וכי היכי דסבירא ליה דלא
מעייל ממוניה לספיקא כל שכן דסבירא
ליה דלא מעייל גופיה לספיקא דהיכא
דנדר ויש בנזירות ספק לא הוי נזיר
ולדידיה סבירא ליה דסתם נזירות להקל:
אימא סיפא .דספק נזירות להקל:

מוּתּ ִרין"
ָ
מסכת נדרים פרק ב' – "וְ ֵאלּוּ

ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה" )טהרות ד ,יב(.
וְ ָתנֵי ֲעלָ ּה:
" ֲאסו ִּרים ְ ּבגִ י ָּזה וַ ֲעבוֹ ָדה"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ַּמאי ָקא ְמ ַד ֵּמית ְקדו ׁ ּ ָּשה ַה ָ ּב ָאה ֵמ ֵאלֶ ָיה ,לִ ְקדו ׁ ּ ָּשה ַה ָ ּב ָאה ִ ּב ֵידי ָא ָדם?!
ֶא ָּלא ִאי ַק ׁ ְשיָאָ ,הא ַק ׁ ְש ָיא:
" ְס ֵפק ַמ ׁ ְש ִקיןִ ,ל ָּ
יט ֵמא – ָט ֵמא,
ְל ַט ֵּמא ֲא ֵח ִרים ָ -טהוֹ ר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר ִ ּכ ְד ָב ָריו".
יט ֵמא ָ -ט ֵמא"?
ו ִּמי ְסבִ ָירא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר " ִל ָּ
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאין טו ְּמ ָאה ְל ַמ ׁ ְש ִקין ָ ּכל ִע ָ ּ
יקר".
ֵּת ַדעֶ ׁ :ש ֲה ֵרי ֵה ִעיד יוֹ ֵסי ֶ ּבן יוֹ ֶעזֶ ר ִא ׁיש ְצ ֵר ָידה ַעל ֵאיל ַק ְמצָ א  -דָּ כָ ן,
וְ ַעל ַמ ׁ ְש ִקין ֵ ּבית ִמ ְט ַ ּב ַח ָ ּיא – דָּ כָ ן!
ָהנִ ָיחא לִ ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ַמר דָּ כָ ן ִ -מ ְּל ַט ֵּמא ֲא ֵח ִרים,
ֲאבָ ל טו ְּמ ַאת ַעצְ ָמן  -י ֵׁש ָ ּב ֶהן.
ׁ ַש ּ ִפיר.
ֶא ָּלא לְ ַרב דְּ ָא ַמר דָּ כָ ן ַ -מ ָּמ ׁש,
ַמאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֶא ָּלא,
ָהא ַ -ר ִ ּבי ְיהו ָּדה,
וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
דְּ ַתנְ ָיא:
"" ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר ִאם יֵ ׁש ַ ּב ְ ּכ ִרי ַה ֶּזה ֵמ ָאה כּ וֹ ר",
וְ ָה ַל ְך ו ְּמ ָצאוֹ ׁ ֶש ִ ּנגְ נַ ב אוֹ ׁ ֶש ָאבַ ד –
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵסר".
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לָ א ְמ ַע ֵ ּייל ִאי ִנ ׁיש נ ְַפ ׁ ֵש ּיה לִ ְס ֵפ ָיקא?!
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְס ַתם ְּתרו ָּמה ִ ּביהו ָּדה ֲ -אסו ָּרה,
ו ַּב ָ ּג ִליל  -מו ֶּּת ֶרת,
ׁ ֶש ֵאין ַאנְ ׁ ֵשי ַה ָ ּג ִליל ַמ ִ ּכ ִירין ֶאת ְּתרו ַּמת ַה ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה".
ַט ֲע ָמא דְּ ֵאין ַמ ִּכ ִירין,
יט,ב ָהא ַמ ִּכ ִירין – ֲאסו ִּרין!
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ַ ּג ֵ ּבי ְּכ ִריָ ,ק ָסבַ רָּ :כל ׁ ֶש ּ ְס ֵפיקוֹ ָחמוּר ִמ ַ ּודַּ אי  -לָ א ְמ ַע ֵייל נַ ְפ ׁ ֵש ּיה לִ ְס ֵפ ָיקא,
דְּ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי ָנזִ יר וַ דַּ איְ ,מגַ ֵּל ַח ו ֵּמבִ יא ָק ְר ָ ּבן ,וְ נ ֱֶאכָ ל.
ַעל ְס ֵפיקוֹ  -לָ א ָמצֵ י ְמגַ ֵּל ַח.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה לְ ָרבָ א:
ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִי נְזִ יר עוֹ לָ ם" – ַמאי!
ָא ַמר לֵ ּיה:
נְ זִ יר עוֹ לָ ם נ ִַמי ְספֵ יקוֹ ָחמוּר ִמ ַ ּודַּ אי,
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רש"י
המוציא מחבירו .כהן דבעי לאפוקי מיכיה עליו
להביא ראיה שהן בכורות שלא הפילה נפל קודם
לכן ואי תפס להו כהן על הבעלים להביא ראיה
דלאו בכור הוא :ואסורים בגיזה ועבודה .אע''פ
דלא היה ודאי אלמא ספק קדשים לחומרא
ואסורין בגיזה ועבודה והיכי מצינן לאוקמה כרבי
אליעזר והאמר רבי אליעזר לא הקדיש את הכוי
דספק קדשים לקולא:
אמאי קא מדמית .קדושת בכור הבאה מאליה
לקדושת כוי דע''י אדם קדושת בכור באה מאליה
להכי מחמיר בגיזה ועבודה קדושת כוי דעל ידי
אדם לא הוי קדושה מספק:
הא קשיא .דקתני סיפא דהא וספק נזירות להקל:
ספק משקה .לכל טומאת משקין קרי ספק משום
דלית להו עיקר מן התורה לפי שלא מצינו טומאה
למשקין בפירוש מן התורה והאי דכתיב וכל משקה
אשר ישתה בכל כלי יטמא )ויקרא יא( ההוא הכשר
הוא:
ליטמא טמא .לקבל טומאה לעצמן ודאי טמאין:
אבל לטמא אחרים טהורין .ואי ר''א היא הא
דאוקמא .לרישא דספק נזירות כרבי אליעזר ומי
סבירא ליה דליטמא טמא והתניא רבי אליעזר
אומר אין טומאה למשקין כל עיקר תדע כו':
הניחא לשמואל .לא קשיא דרבי אליעזר אדר'
אליעזר אלא ודאי לא מיתוקמא הך ברייתא דספק
נזירות להקל כר''א :ע''א אלא אי קשיא דרבי
אלעזר הא קשיא ספק משקין ליטמא טומאת
משקין עצמן כו':
הא ניחא לשמואל אבל טומאת עצמן יש בהן .ניחא
ליה נמי לרבי אלעזר דאמר כדבריו דר''מ דספק
משקין ליטמא טמא והכא בספק נזירות אמאי
מיקל משום דקסבר לאו מצוה היא לקבל נזירות
ואיש כי יפליא דיעבד קאמר הלכך אית ליה ספק
נזירות להקל:
אלא לרב דאמר דכן ממש .דאין טומאה למשקין כל
עיקר אמאי קאמר רבי אלעזר הכא ספק משקין
ליטמא טמא והכא סבירא ליה ספק נזירות להקל:
אלא הא רבי יהודה .ברייתא דספק נזירות:
והא רבי שמעון .מתניתין דקתני סתם נדרים
להחמיר:
ומצאו שנגנב או שאבד .ואין יודע אם היה שם
מאה כור אי לא:
אמר רבי יהודה לא מעייל איניש נפשיה לספיקא.
כגון הכא דכשנדר לא על דעתא דהכי נדר שאם נגנב
הכרי דהוי ספק אם היה שם מאה כור שיהא נזיר
באותה ספיקא:
הא מכירין אסורין .ואע''ג דבסתם נדר וספק אי
בתרומת הלשכה אי בתרומת הגורן דמעייל איניש
נפשיה לספיקא דאמרינן על דעת תרומת הלשכה
נדר:
גבי כרי .להכי מתיר ר' יהודה:
קסבר לא מעייל איניש וכו' .וכיון דספיקו חמור
מודאי ודאי לא מעייל נפשיה באותה ספיקא
לחומרא אלא על דעת כן ודאי נדר שאם הכרי בעין
דמשכח ליה אם יש שם מאה כור דליהוי נזיר
כדיניה אבל לא משכח ליה בעין דליהוי נזיר
מספיקא לחומרא לא דגבי נזיר מספיקא הוי
חומרא יותר מודאי:
דאילו ]גבי[ נזיר ודאי .איכא הא קולא דלסוף
נזירותו מגלח ומביא קרבנו ונאכל ואילו ספק
נזירות דנגנב הכרי לא מצי מגלח לפי שאינו מגלח
אלא על קרבן והא לא מצי לאיתויי קרבן דדלמא
לא נזיר הוא וקא מייתי חולין לעזרה הלכך לא
מעייל נפשיה בהאי ספיקא אבל גבי תרומה אמרינן
מעייל נפשיה לספיקא דאפי' אמרינן תרומת
הלשכה מספיקא לא הוי טפי חמורה ]ספק יותר[
מודאי )יותר( אם אמ ) .בפירוש הרי עלי כתרומת
הלשכה:
אמר האי הריני נזיר עולם .אש יש בכרי הזה ק'
כור דהכא ליכא למימר ספיקו חמור מודאי דאפילו
בודאי דמדד הכרי ויש בו ק' כור לא יתגלח לעולם
מאי איכא למימר אמאי לא מעייל נפשיה לספיקא:
]נזיר עולם נמי[ .אפילו היכא דאמר הריני נזיר
עולם הוי נמי ספיקו חמור מודאי דאילו נזיר עולם
ודאי הכביד עליו שערו מיקל בתער ומביא ג'
בהמות חטאת ועולה ושלמים כדין נזיר ואילו ספק
נזיר עולם לא מצי לאיתויי קרבן דשמא לאו נזיר
הוא:

54

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ִאילּ ּו וַ דַּ אי ִ -הכְ ִ ּביד ְׂש ָערוֹ ֵמ ֵיקל ְ ּב ַת ַער ,ו ֵּמבִ יא ׁ ָשלוֹ ׁש ְ ּב ֵהמוֹ ת.
וְ ִאילּ ּו ְס ֵפיקוֹ  -לֹא.
ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִי נְזִ יר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן" – ַמאי!
ָא ַמר לֵ ּיה:
נְ זִ יר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן לָ א ַּת ְנ ָיא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַבר ַאהֲ בָ ה:
ַּת ְנ ָיא:
"נְ זִ יר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי ַּתנְ ָיא – ַּת ְנ ָיא.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ַה ִהיא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ זִ יר,
יתנָ ה נְ זִ ירוּת ֶא ָ ּלא ְל ַה ְפ ָל ָאה".
ְל ִפי ׁ ֶשלּ א נִ ְּ
ִאי ָהכִ י,
ַמאי ִא ְיריָ א " ׁ ֶש ִ ּנגְ נַ ב אוֹ ׁ ֶש ָא ַבד"?
ֶא ָּלא ,לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ נִגְ ַנב אוֹ ׁ ֶש ָאבַ דָ ,קסָ בַ רְ :מ ַע ֵ ּייל ִאינִ ׁיש ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה לִ ְס ֵפ ָיקא.

רש"י
אמר הריני נזיר שמשון .דלא
מגלח לעולם כלל מאי איכא
למימר אמאי קאמר רבי יהודה
מותר הא ליכא למימר דספיקו
חמור מודאו:
אמר ליה לא תניא .לא אשכחן
שום ברייתא דקתני הריני נזיר
שמשון דליתיה כלל וכי אמר
הריני נזיר שמשון דליחול עליה
נזירות כלל משום דשמשון לא
יצא נזירות מפיו דהא היה
מטמא למתים כי הוה קטיל
להו הלכך לספיקא לא עייל
נפשיה:
והתניא נזיר שמשון .שאומר
הריני נזיר שמשון הרי הוא נזיר
שמשון ואינו מיקל בתער
ומטמא למתים כשמשון:
אי תניא תניא .אי משכחת
ברייתא תניא דאיכא לתרוצי
הכי משום הכי מתיר ר' יהודה
דלא מעייל איניש נפשיה
לספיקא וליכא למירמא דרבי
יהודה:
רב אשי אמר ההיא .ברייתא
דכרי דמתיר רבי .הודה בספק
נזירות ר' יהודה משום ר' טרפון
היא:
אין אחד מהם נזיר .שנים שהיו
עומדים ואמר אחד הריני נזיר
אם זה איש פלוני שבא כנגדנו
ואידך אמר הריני נזיר אם אינו
הוא:
אין אחד מהם נזיר .הואיל
ובשעת הנדר לא היה ברור
לאחד מהן:
שלא ניתנה גזירות אלא
להפלאה .דבעינן בשעת שנדר
שיהא יודע אי הוי נזיר:
אי הכי .דמשום הכי מתיר דלא
ניתנה אלא להפלאה :מאי
איריא נגנב .אפילו איתיה
בעיניה נמי כיון דבשעת הנדר
לא הוה בריר ליה דלא הוה ידע
אי היה ביה מאה כור אע''ג
דהוה אפשר למודדן:
אלא להכי תניא נגנב או אבד
להודיעך כחו דר' שמעון .דאמר
אע''ג דנגנב דלא אפשר למודדן
קאמר ר' שמעון:

מוּתּ ִרין"
ָ
מסכת נדרים פרק ב' – "וְ ֵאלּוּ
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 .14יט ,ב
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְס ַתם ְּתרו ָּמהּ ִ ,ביהו ָּדה ֲ ] -אסו ָּרהּ ַ ,ב ָ ּג ִליל מו ֶּּת ֶרת,
ׁ ֶש ֵאין ַאנְ ׁ ֵשי גָ ִליל ַמ ִ ּכ ִירין ֶאת ְּתרו ַּמת ַה ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה"[.
ָהא ' ַמ ִּכ ִירין' ֲ -אסו ִּרין,
ַאלְ ָמאְ :ס ֵפ ָיקא לְ חו ְּמ ָרא.
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ְס ַתם ֲח ָר ִמים ִ ּביהו ָּדה מו ָּּת ִרין ,ו ַּב ָ ּג ִליל ֲאסו ִּרין,
ׁ ֶש ֵאין ַאנְ ׁ ֵשי ַה ָ ּג ִליל ַמ ִ ּכ ִירין ֶאת ֶח ְר ֵמי ַהכּ ֹ ֲהנִ ים",
ָהא ' ַמ ִּכ ִירין'  -מו ָּּת ִרין.
ַאלְ ָמאְ :ס ֵפ ָיקא לְ קו ָּּלא!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵס ָיפא ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי צָ דוֹ ק ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְס ַתם ְּתרו ָּמה ִ ּביהו ָּדה ֲ -אסו ָּרה,
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ְס ַתם ֲח ָר ִמיםּ ַ ,ב ָ ּג ִליל – ֲאסו ִּרין".

רש"י
הא מכירין .אסורים .אע''ג
דמספקא לן אי מתרומת
הלשכה קאמר אי מתרומת
הגורן:
אלמא ספיקא לחומרא .להכי
פריך מסיפא ]ואע''ג[ דמרישא
]נמי[ איכא למיפרך דקתני ר'
יהודה אומר סתם תרומה
ביהודה אסורה אלמא ספיקא
לחומרא אלא קמ''ל דבין רישא
ובין סיפא קשיא לאידך רישא
וסיפא להכי פריך דסיפא
לסיפא:
ר' אלעזר ברבי צדוק אומר
סתם חרמים בגליל אסורים
לפי שאין מכירין אלא חרמי
שמים .הא אם היו מכירין
חרמי כהנים נמי סתמן מותר
דספיקא לקולא ורישא ר'
יהודה וסיפא ר' אלעזר:
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 .15כ ,א
כ,א ִמ ְׁשנָה
נָ ַדר:
ְ ּב ֵח ֶרם,
וְ ָא ַמר :לֹא נָ ַד ְר ִּתיֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ֶח ְרמוֹ ׁ ֶשל יָ ם.
ְ ּב ָק ְר ָ ּבן,
וְ ָא ַמר :לֹא נָ ַד ְר ִּתי ֶא ָ ּלא ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשל ְמ ָלכִ ים.
" ֲה ֵרי ַע ְצ ִמי ָק ְר ָ ּבן",
וְ ָא ַמר :לֹא נָ ַד ְר ִּתי ֶא ָ ּלא ְ ּב ֶע ֶצם ׁ ֶש ִה ַ ּנ ְח ִּתי ִלי ִל ְהיוֹ ת נוֹ ֵדר בּ וֹ .
"קוֹ נָ ם ִא ׁ ְש ִּתי נֶ ֱהנֵ ית ִלי",
ּ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ֵג ַיר ׁ ְש ִּתי,
וְ ָא ַמר :לֹא נָ ַד ְר ִּתי ֶא ָ ּלא ְ ּב ִא ׁ ְש ִּתי ָה ִר ׁ
ַעל כּ ו ָ ּּלן ֵאין נִ ׁ ְש ָא ִלין ָל ֶהם.
יהן,
וְ ִאם נִ ׁ ְש ֲאל ּו  -עוֹ נְ ׁ ִשין אוֹ ָתן ו ַּמ ְח ִמ ִירין ֲע ֵל ֶ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ּפוֹ ְת ִחין ָל ֶהן ּ ֶפ ַתח ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר,
ו ְּמ ַל ְּמ ִדין אוֹ ָתן,
אש ִ ּבנְ ָד ִרים.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א יִ נְ ֲהג ּו ַקלּ וּת רֹ ׁ

ְ ּג ָמ ָרא
ָהא ּגוּפָ א ַק ׁ ְשיָא:
יהן"!
ָא ַמ ְר ָּתֵ :אין נִ ׁ ְש ָאלִ ין לָ ֶהן ,וַ ֲה ַדר ָּת ֵניִ " :אם נִ ׁ ְש ֲאל ּו עוֹ נְ ׁ ִשין אוֹ ָתן ו ַּמ ְח ִמ ִירין ֲע ֵל ֶ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ָהכִ י ָק ָת ֵני:
וְ כו ָּּלן ֵאין צְ ִריכִ ין ׁ ְש ֵאלָ ה,
ַ ּב ֶּמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ַתלְ ִמיד ָחכָ ם,
יש ֵאל עוֹ נ ׁ ְִשין אוֹ תוֹ ו ַּמ ְח ִמ ִירין ָעלָ יו.
ֲאבָ ל ְ ּב ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ָ ּבא לִ ׁ ּ ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאַ " :מ ְח ִמ ִירין"  -דְּ לָ א ּ ָפ ְת ִחינַן לֵ ּיה ֲח ָר ָטה.
ֶא ָּלא "עוֹ נְ ׁ ִשין" ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:
" ִמי ׁ ֶש ָ ּנזַ ר וְ ָע ַבר ַעל נְ זִ ירוּתוֹ ֵ -אין נִ זְ ָק ִקין לוֹ ,
ַעד ׁ ֶש ִ ּינְ הוֹ ג בּ וֹ ִא ּ
יתר,
יסוּר ַ ּכ ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָ ּנ ַהג ָ ּב ֶהן ֶה ֵּ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ִ :בנְ זִ ירוּת מו ֶּע ֶטת.
ִ ּבנְ זִ ירוּת ְמרו ָ ּּבה  -דַּ ּיוֹ ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
הוֹ ִאיל וְ ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַןֵ " :אין נִ זְ ָק ִקים לוֹ " ּ ֵ -בי דִּ י ָנא דְּ ִמזְ דַּ ְּק ִקי לָ א ָעבֵ יד ׁ ַש ּ ִפיר.
ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב אוֹ ֵמר:
ְמ ׁ ַש ְמ ִּתינַן לֵ ּיה.

רש"י
מתני'
נזיר בחרם .דאמר חפץ זה חרם
עלי ושוב אמר לא נדרתי אלא
בחרמו של ים על שם הרשת
שצדין בו את הדגים ולא בחרם
ממש:
אלא בקרבנות מלכים .דורונות
שמקריבין לפני מלכים:
וכן אם אמר הריני עצמי קרבן.
דמשמע שהקדיש את עצמו
ושוב אמר לא נדרתי אלא בעצם
אחד שיש לי בתוך ביתי
שהנחתיו להיות נודר בו ולא
בעצמי ממש:
על כל אלו אין נשאלין להן.
דאין צריך שאלה דודאי מות ).
הואיל ואינהו אמרי דעל דעת כן
אמרו:
ואם נשאלו .אם באו לישאל:
וחכמים אומרים פותחין להן
פתח .בחרטה ומוכיחין אותן
שלא ינהגו קלות ראש בנדריים:
גמ'
וכולן אין נשאלין .דאין פותחין
להם פתח ואין מתירים להן
דקנסינן להו משום דנדרא ממש
משמע:
והדר תני אם נשאלו . .דמשמע
דנשאלין:
וכולן אין צריכין שאלה.
דמותרין בלא שאלה:
במה דברים אמורים בתלמידי
חכם .דאקראי הוא דנדר כה''ג
ולא אתי למיסרך:
אכל עם הארץ שבא לישאל
עונשים אותו ומחמירים עליו
כדי שלא יהא רגיל לנדור בו:
ועבר על נזירותו .דכסבור
בטעות נדר ואחרי כן בא
לישאל:
אין נזקקין לו .לפתוח לו
בחרטה:
גזירות מועטת .שקבל עליו
נזירות ל' יום אבל אם קיבל
נזירות מרובה ועבר ושתה ק'
יום אין אומרים ינהג איסור ק'
יום שנהג היתר אלא לעונש ל'
יום כסתם נזירות הכי נמי
עונשין אותו שינהג איסור בנדרו
וכימים שעכב כל נדרו דכשאמר
לא נדרתי אלא בחרמו של ים
ונהג היתר בנדר עד לאחר זמן
שעלה בדעתו לישאל:
בי דינא דמזדקקי ליה .קודם
שינהוג איסור בעצמו לא עביד
שפיר:
שסופך למעול בנדרים .אם
תרבה לנדור:
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 .16כ ,א
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ּפוֹ ְת ִחין לוֹ ּ ֶפ ַתח ] ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר,
ו ְּמ ַל ְּמ ִדין אוֹ ָתן,
ֹאש ִ ּבנְ ָד ִרים[.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א יִ נְ ֲהג ּו ַקלּ וּת ר ׁ
ָּת ָנא:
" ְלעוֹ ָלם ַאל ְּת ִהי ָרגִ יל ִ ּבנְ ָד ִרים ֶ ׁ -ש ּסוֹ ְפ ָך ִל ְמעוֹ ל ִ ּב ׁ ְשבוּעוֹ ת.
וְ ַאל ְּת ִהי ָרגִ יל ֵא ֶצל ַעם ָה ָא ֶרץ ֶ ׁ -ש ּסוֹ ְפ ָך ְל ַה ֲא ִכילְ ָך ְט ָב ִלים.
ַאל ְּת ִהי ָרגִ יל ֵא ֶצל כּ ֹ ֵהן ַעם ָה ָא ֶרץ ֶ ׁ -ש ּסוֹ ְפ ָך ְל ַה ֲאכִ ְיל ָך ְּתרו ָּמה.
יחה ִעם ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶ ׁ -ש ּסוֹ ְפ ָך ָלבוֹ א ִל ֵידי נִ יאוּף.
וְ ַאל ַּת ְר ֶ ּבה ִ ׂ
ש ָ
אש ָ ּיה אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי יֹ ׁ ִ
ָ ּכל ַהצּ וֹ ֶפה ְ ּבנָ ׁ ִשים  -סוֹ פוֹ ָ ּבא ִל ֵידי ֲע ֵב ָירה.
וְ ָכל ַה ִּמ ְס ַּת ֵ ּכל ַ ּב ֲע ֵק ָב ּה ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה ָ -הוְ יָ ין לוֹ ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמהו ָ ּּגנִ ין".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ּובְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ִנדָּ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
" ֲע ֵק ָב ּה" דְּ ָק ָתנֵ י ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ּ ִטנּוֹ פֶ תֶ ׁ ,שהוּא ְמכ ּו ָ ּון ְּכ ֶנגֶ ד ֶה ָע ֵקב.
ַּת ְנ ָיא:
"" ַב ֲעב ּור ִּת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתוֹ ַעל ּ ְפנֵ יכֶ ם" )שמות כ ,יז(  -זוֹ בּ ו ׁ ָּשה.
יאה ִל ֵידי יִ ְר ַאת ֵח ְטא.
"לְ ִבלְ ִּתי ֶת ֱח ָטא ּו" )שמות כ ,יז( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַהבּ ו ׁ ָּשה ְמ ִב ָ
ישן.
ִמ ָ ּ
ימן יָ ֶפה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ַ ּביְ ׁ ָ
יכן ָא ְמר ּוִ :ס ָ
ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ָא ָדם ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁיש  -לֹא ִ ּב ְמ ֵה ָרה הוּא חוֹ ֵטא.
ו ִּמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ בּ וֹ ׁ ֶשת ָּפנִ ים ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשלּ א ָע ְמד ּו ֲאבוֹ ָתיו ַעל ַהר ִסינַ י".
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" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן דְּ ַה ַבאי:
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ בָ ִרים ָסח ּו לִ י ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת:
ִחי ְ ּג ִריןִ ,מ ּ ְפ ֵני ָמה ָהוְ ָיין? ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶשהוֹ פְ כִ ים ֶאת ׁשוּלְ ָחנָם.
ִא ְּיל ִמיםִ ,מ ּ ְפ ֵני ָמה ָהוְ ָיין? ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְמ ַנ ׁ ּ ְש ִקים ַעל אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם.
ֵח ְר ׁ ִשיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ָמה ָהוְ ָיין? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִרים ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
סו ִּמיןִ ,מ ּ ְפ ֵני ָמה ָהוְ ָיין? ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ְּכלִ ים ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם.
ו ְּר ִמי ְנה ּו:
יפין ְ ּביוֹ ֵתר?
ימא ׁ ָשלוֹ םִ :מ ּ ְפנֵ י ָמה ^ ָ ּבנַ יִ ְך יְ ֵפ ִ
כ,ב " ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ִא ָּ
ָא ְמ ָרה ָל ֶהןֵ :אינוֹ ְמ ַס ּ ֵפר ִע ִּמי לֹא ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ַ ּליְ ָלה וְ לֹא ְ ּבסוֹ ף ַה ַ ּליְ ָלה,
ֶא ָ ּלא ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַ ּליְ ָלה,
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַס ּ ֵפר ְמגַ ֶ ּלה ֶט ַפח ו ְּמ ַכ ֶּסה ֶט ַפח ,וְ דוֹ ֶמה ָע ָליו ְ ּכ ִמי ׁ ֶש ְ ּכ ָפאוֹ ׁ ֵשד.
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ַ :מה ַּט ַעם?
וְ ָא ַמר ִליּ ְ :כ ֵדי ׁ ֶשלּ א ֶא ֵּתן ֶאת ֵעינַ י ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ַא ֶח ֶרת,
וְ נִ ְמ ְצא ּו ָ ּבנָ יו ָ ּב ִאין ִל ֵידי ַמ ְמזֵ רוּת"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ִמ ֵּילי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש,
ָהא ּ ְ -ב ִמ ֵּילי ַא ֲח ַרנְ ָי ָיתא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
זוֹ דִּ בְ ֵרי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן דְּ ַהבַ אי,
ֲאבָ ל ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמיםֵ :אין ֲהלָ כָ ה ְּכיוֹ ָחנָן ֶ ּבן דְּ ַהבַ אי,
ֶא ָּלא ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָא ָדם רוֹ צֶ ה לַ ֲעשׂוֹ ת ְ ּב ִא ׁ ְש ּתוֹ עוֹ ֶׂשה.
ָמ ׁ ָשל לְ בָ ָׂשר ַה ָ ּבא ִמ ֵ ּבית ַה ּ ַט ָ ּבחָ ,רצָ ה לְ ָאכְ לוֹ ְ ּב ֶמלַ ח אוֹ כְ לוֹ  ,צָ לִ י אוֹ כְ לוֹ ְ ,מבו ׁ ּ ָּשל אוֹ כְ לוֹ ָ ׁ ,שלוּק אוֹ כְ לוֹ ,
וְ כֵ ן דָּ ג ַה ָ ּבא ִמ ֵ ּבית ַה ַ ּצ ָ ּייד.
ָא ַמר ַא ֵמ ָימר:
ַמאן " ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת"? ַר ָ ּבנַן,
דְּ ִאי ֵּת ָימאַ :מלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת ַמ ָּמ ׁש,
ַא ַּמאי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכיוֹ ָחנָן ֶ ּבן דְּ ַהבַ אי? ָהא ִאינְה ּו ְ ּב ִק ֵיאי ְ ּבצו ַּרת ַה ָ ּולָ ד ְט ֵפי!
וְ ַא ַּמאי ָקר ּו לְ ה ּו " ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת"?
דִּ ְמצַ ְ ּיינִי ְּכ ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת.
ַה ִהיא דַּ ֲא ַתאי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי,
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּביָ ,ע ַרכְ ִּתי לוֹ ׁשוּלְ ָחן ,וַ ֲהפָ כוֹ !
ָא ַמר לָ ּהּ ִ :ב ִּתיּ ,תוֹ ָרה ִה ִּת ָיר ֵת ְך ,וַ ֲא ִני ָמה ֶא ֱע ֶׂשה לֵ ְיך.
ַה ִהיא דַּ ֲא ַתאי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב,
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּביָ ,ע ַרכְ ִּתי לוֹ ׁשוּלְ ָחן וַ ֲהפָ כוֹ !
ִיתא?
ָא ַמרַ :מאי ׁ ְש ָנא ִמן ִ ּבי ּנ ָ
""וְ ל ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי לְ ַבבְ כֶ ם" )במדבר טו ,לט(,
ִמ ָ ּכאן ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ַאל יִ ׁ ְש ֶּתה ָא ָדם ְ ּבכוֹ ס זֶ ה וְ יִ ֵּתן ֵעינָ יו ְ ּבכוֹ ס ַא ֵחר".
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
לֹא נִ צְ ְרכָ א ֶא ָּלא דַּ ֲא ִפילּ ּו ׁ ְש ֵּתי נ ׁ ָָשיו.

רש"י
שהופכין .פנים כנגד
שבאים על נשותיהן
כדרכן:
שהופכים שולחנן .היא למעלה
והוא למטה:
אינו מספר .אינו משמש:
מגלה טפח .מבגדה:
ומכסה .אותו טפח מבגד וכן
עושה עד שיבא עליה:
ודומה כמי שכפאו שד .שבא
אליה בכח ודומה כמי ששד
כפאו ואית דאמרי שמתכסה
כולו כאדם שמפחד מן השד:
דמצייני .שעטופים בציצית:
ביניתא .דג תורה אור שיכול
לאכלו כמו שירצה:
עורף
שלא
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 .18כ ,ב

"ו ָּברוֹ ִתי ִמ ֶּכם ַה ּמֹ ְר ִדים וְ ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ִ ּבי") 1יחזקאל כ ,לח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
ֵאלּ ּו ְ ּבנֵ י ֵּת ׁ ַשע ִמדּ וֹ ת:
ְ ּבנֵי אסנ"ת משגע"ח.
ְ ּבנֵי ֵא ָימה,
ְ ּבנֵי ֲאנו ָּסה,
ְ ּבנֵי ְׂשנו ָּאה,
ְ ּבנֵי נִ ידּ וּי,
ְ ּבנֵי ְתמו ָּרה,
ְ ּבנֵי ְמ ִריבָ ה,
ְ ּבנֵי ׁ ִשכְ רוּת,
ְ ּבנֵי גְ רו ׁ ַּשת ַה ֵּלב,
ְ ּבנֵי ִע ְרבּ וּבְ יָ א,
ְ ּבנֵי ֲחצו ָּפה.

ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָנָתן:
משה ַר ֵ ּבינ ּו לֹא ָהי ּו ְּכמוֹ ָתם.
ָּכל ָא ָדם ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּתוֹ ּתוֹ בַ ְע ּתוֹ ָ -הוְ יָ ין לוֹ ָ ּב ִנים ׁ ֶש ֲאפִ ילּ ּו ְ ּבדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :הב ּו לָ כֶ ם ֲאנָ ׁ ִשים ֲחכָ ִמים ּונְ בֹנִ ים"") 2דברים א ,יג(,
אשי ׁ ִש ְב ֵטיכֶ ם") 3דברים א ,טו( ,וְ לָ א ְּכ ִתיב 'נְבוֹ נִים',
וּכְ ִתיב" :וָ ֶא ַ ּקח ֶאת ָר ׁ ֵ
ששכָ ר ֲחמֹר ָ ּג ֶרם" )בראשית מט ,יד(,
וּכְ ִתיב" :יִ ּ ָ ׂ
ששכָ ר יוֹ ְד ֵעי ִבינָ ה לָ ִע ִּתים" )דברי הימים א יב ,לג(!
וּכְ ִתיבִ " :מ ְ ּב ֵני יִ ּ ָ ׂ
ְ ּב ַה ִהיא דִּ ְמ ַר ְ ּצ ָיא ַא ְרצ ּו ֵיי.

הדרן עלך ואלו מותרין

1

וּבָ רוֹ ִתי ִמ ֶּכם ַה ּמ ְֹר ִדים וְ ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ִ ּבי ֵמ ֶא ֶרץ ְמגו ֵּר ֶיהם אוֹ ִציא אוֹ ָתם וְ ֶאלַ -א ְד ַמת יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא יָ בוֹ א וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכיֲ -אנִ י ה'
2
אשיכֶ ם
ָהב ּו לָ כֶ ם ֲאנָ ׁ ִשים ֲחכָ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ ֻיד ִעים לְ ׁ ִשבְ ֵטיכֶ ם וַ ֲאשִׂ ֵימם ְ ּב ָר ׁ ֵ
3
אתיִ ם וְ כָ לֲ -א ֵח ֶיהם ַעלִ ּ -פ ֶיהם
אש ֶיהם ָמ ַ
ו ִּמ ְ ּבנֵי יִ ּ ָשׂ שכָ ר יוֹ ְד ֵעי בִ ינָה לַ ִע ִּתים לָ ַד ַעת ַמהּ ַ -י ֲעשֶׂ ה יִ שְׂ ָר ֵאל ָר ׁ ֵ

רש"י
בני אסנ''ת משגע''ח .סימן
הוא :שנואה .שלבו על אחרת
בשעת תשמיש ואמרו כשבא
עליה לאו ביאה גמורה היא
הואיל וכל כך שונאה אלא
כזנות בעלמא הוא:
בני נידוי .שהבעל בנידוי ובא
עליה ומתעברת הימנו:
בני תמורה .שיש לו ב' נשים
וכסבור לבא על זו ובא על
אחרת .ל''א בני תמורה שהוא
סבור לבא על אשה אחרת
ונמצאת שהיא אשתי וקרובין
לממזרות שהרי נתכוון לניאוף:
בני מריבה .שמשמש במריבה:
בני שכרות .שמשמש בשכרות
דביאתו לאו ביאה גמורה אלא
כביאת זנות היא שאין .מתכוון
אלא לבעול בעלמא:
בני ערבוביא .שבא על אשה
אחת בין הנשים ואין ידוע על
איזו מהן בא .ל''א שבאו עליה
אנשים הרבה ואין ידוע בן מי
הוא ל''א בני ערבוביא ספק בן
תשעה לראשון או בן שבעה
לאחרון:
יששכר חמור גרם .חמור גרם
ליששכר שנולד אותו חמור
שהיה יעקב רוכב שפנה לאהל
לאה:
דמרציא ארצויי .אינה תובעת
בפה אלא דמרציא קמיה מראה
לו מתוך דבריה כגון לאה
דמההיא נפקי בני מעליא:

